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Szanowni Państwo,

zbliża się Święto Wrocławia – wraca-
my do jego tradycyjnych obchodów 24 
czerwca w dniu św. Jana Chrzciciela. 
Zanim jednak to nastąpi, przede mną 
złożenie „Raportu o stanie Wrocła-
wia”, w którym poza podsumowaniem 
2020 r., przedstawię sprawozdanie 
z połowy kadencji. Patrzę na samo 
absolutorium jako na pewną dorocz-
ną polityczną ocenę mojej pracy przez 
Radę Miejską Wrocławia. Najważniej-
szą dla mnie notę zaufania wystawili 
mi Państwo podczas wyborów.

W tym biuletynie, z okazji zbliżają-
cych się wakacji, przeczytają Państwo 
o atrakcjach na Odrze i nad Odrą. Wro-
cławska rzeka bardzo się ożywiła. Za-
praszam do spędzenia nad nią czasu. 

Myśląc o wakacjach, nie zapominaj-
my też o dwóch ważnych sprawach. 
Pierwszą są szczepienia. Jestem gotów 
przypominać o nich do znudzenia i sil-
nie do nich przekonywać. Tylko one są 
gwarancją naszego bezpieczeństwa 
i powstrzymania kolejnej fali zachoro-
wań. Choć mogą z nich korzystać coraz 
młodsi, wciąż jeszcze nie zaszczepiło 
się wielu seniorów. Spróbujmy do nich 
dotrzeć – to nasi sąsiedzi, przyjaciele, 
najbliżsi. Porozmawiajmy, nakłońmy, 
ułatwmy rejestrację i towarzyszmy 
podczas szczepienia.

Druga kwestia to Narodowy Spis Po-
wszechny. Udział w nim jest obowiąz-
kiem nałożonym przez państwo na 
obywateli i jego zaniedbanie obarczo-
ne jest konsekwencjami. Tak zwany 
„samospis”, który każdy z nas może 

przeprowadzić za pośrednictwem in-
ternetu, zajmie nam kilkanaście mi-
nut. Ponadto w budynku urzędu przy 
pl. Nowy Targ czekają rachmistrzowie, 
którzy sprawnie przeprowadzą przez 
spis osoby, które nie mają dostępu do 
internetu. Spisać można się też te-
lefonicznie. Czas mamy tylko do 30 
września. 

Zachęcam, rozpocznijmy wakacje 
zaszczepieni i spisani – będziemy 
odpoczywali spokojniej.
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Jacek Sutryk
prezydent Wrocławia

Oto nowy bolid PWR Racing Team  – w 3 sekundy rozpędza się do setki
W Centrum TMT Moto Group 
w Świdnicy studenci Politechniki 
Wrocławskiej 10 czerwca oficjalnie 
zaprezentowali swój najnowszy, 
jedenasty już bolid. Nazywa się 
RT11, waży 196 kg, jest pełen no-
woczesnych rozwiązań i w 3 s roz-
pędza się do setki. Bolid ma sta-
lową ramę i konstrukcję z włókna 
węglowego. Wnętrze zaprojekto-
wano tak, by było jak najwygod-
niejsze dla kierowcy. Fotel zapew-
nia mu stabilną pozycję, nawet 
przy dużych przeciążeniach. R11 
to bolid spalinowy, kolejne będą 
już elektryczne. PWR Racing Team 
jest jednym z 5 kół strategicznych 
Politechniki Wrocławskiej. Ze-
spół tworzy obecnie 80 studentów 
z kilku wydziałów PWr i innych 
uczelni Wrocławia. W tym roku 
studenci z koła zakwalifikowali się 
do udziału w 4 edycjach zawodów 
Formuły Student. Najbliższe odbę-
dą się w Holandii 4 lipca. Kolejne 
starty w Czechach, na Węgrzech 
i we Włoszech.
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#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

Aktualności

W gastronomii zatrudnią od zaraz

19 czerwca znów zabrzmi „Hey Joe” Jimmiego Hendrixa. A w biciu Gitarowego Rekordu Świata pomogą gwiazdy pol-
skiej i zagranicznej estrady, m.in. Grzegorz Markowski, Jan Borysewicz czy Kenny Carr, gitarzysta Raya Charlesa. 
W ubiegłym roku 7998 sześciostrunowców grało w domach, na balkonach i w ogrodach, a rekord biliśmy w wersji 
online. W tym roku imprezę udało się zorganizować pod chmurką, jednak nie w Rynku, tylko na wrocławskiej Pergoli.   

W sobotę 19 czerwca, czas na po-
spolite ruszenie wszystkich muzy-
kujących. Spróbujcie pobić ubiegło-
roczny pandemiczny rekord. Wtedy 
naliczyliśmy blisko 8 tys. grających 
gitarzystów, których oglądało pod-
czas transmisji 110 tys. widzów.

Bezpieczniej na Pergoli

Zmiana miejsca jest kluczowa, bo 
dzięki temu impreza będzie bardziej 
bezpieczna, czyli zgodna z epide-
micznymi przepisami. Jak pod-
kreślają organizatorzy, tegoroczna 
lokalizacja Gitarowego Rekordu 
jest jednorazowa – w przyszłym 
roku impreza powróci na wrocław-
ski Rynek. O czym należy pamiętać? 
O haśle „dystans – dezynfekcja – 
maseczka” i być świadomym tego, 
że nawet na Pergoli liczba uczestni-
ków może zostać ograniczona. Stąd 
zachęta organizatorów, aby pobić 
rekord online. Impreza rozpocznie 
się o godzinie 12.00, a bicie rekordu 
przewidziano na godz. 16.00.

Jak się zarejestrować?

Ponieważ ważne będą obostrzenia 
sanitarne i wiadomo, że nie wszy-
scy chętni będą mogli przybyć na 
Pergolę, warto udział zgłosić jak 
najwcześniej. Na listę gitarzystów 
grających na żywo można zapi-
sać się przez formularz na stronie: 
l.wroclaw.pl/gitarowy-rekord2021. 

Z kolei zgłoszenia gitarzystów on-
line będą przyjmowane 19 czerwca 
(link na stronie www.heyjoe.pl). 
Zorganizowane grupy mogą się 
skontaktować poprzez mejla: gi-
tarowyrekordswiata@gmail.com.  
 
Gwiazdy rekordu

Grzegorz i Patrycja Markowscy 
(występ online), Grzegorz Ska-
wiński, Jan Borysewicz, Krzesimir 
Dębski, Natalia Lubrano, Jerzy 
Styczyński, Piotr Bukartyk, Łukasz 
Łyczkowski, Roman Miroshnichen-
ko. Wszyscy pomogą pobić Gitaro-
wy Rekord Świata, a orkiestrę po-
prowadzi Leszek Cichoński. Jednak 

kto wie, czy nie najbardziej wzru-
szającym akcentem bicia rekordu 
będzie występ gitarzysty Adama 
Palmy, który miał wystąpić w ubie-
głym roku, ale wtedy zachorował 
na koronawirusa i był w szpitalu. 
– Podczas festiwalu wysyłaliśmy 
mu wszyscy uzdrawiającą ener-
gię.  Zadziałało! Cieszymy się więc 
podwójnie, że będzie w tym roku 
z nami – cały i zdrowy – podkreśla 
Leszek Cichoński. Wśród zagra-
nicznych artystów zagrają zespół 
Gary Moore Tribute Band (liderem 
jest tu Jack Moore, syn Gary’ego, 

słynnego wirtuoza) oraz Kenny 
Carr, który był gitarzystą samego 
Raya Charlesa. 

Akcja charytatywna

Jak wygrać kolorową gitarę z malo-
widłem Szymona Chwalisza? Wy-
starczy wesprzeć akcję charyta-
tywną „Pomagamy REKORDowo” 
na rzecz dzieci Fundacji Zobacz 
Mnie i wziąć udział w losowaniu 
(23 czerwca).

Magdalena Talik

Obostrzenia w branży gastronomicznej powoli znikają. Od połowy maja lokale zapełniają się gośćmi, a witryny – ogło-
szeniami o poszukiwaniu kucharzy, barmanów, kelnerów i pomocy kuchennych. Mogą mieć lat 20, ale również 50+. 
Wrocławska gastronomia przed pandemią stawała się coraz ważniejszym sektorem usług, atrakcyjnym dla miesz-
kańców i turystów. Teraz stoi przed wyzwaniem, jakim będzie próba powrotu do tego stanu.

Obostrzenia w branży gastrono-
micznej powoli znikają. Od połowy 
maja lokale zapełniają się gośćmi, 
a witryny  - ogłoszeniami o poszu-
kiwaniu pracowników. Mimo wysił-
ków, wielu restauratorom nie udało 
się utrzymać pełnego zatrudnienia. 
Sytuacja jest tym trudniejsza, że 
wielu dotychczasowych pracowni-
ków postanowiło się przebranżo-
wić. Dodatkowo, z uwagi na naukę 
zdalną, we Wrocławiu mamy dziś 
znacznie mniej uczniów i studentów, 
którzy chętnie zatrudniali się w tym 
sektorze – zwłaszcza sezonowo. 

We Wrocławiu jest blisko 1150 pla-
cówek gastronomicznych, w tym 
257 restauracji, 713 barów, 59 sto-
łówek i ponad 100 punktów ga-
stronomicznych, takich jak: pijal-
nie, lodziarnie, bufety, smażalnie. 
Powiatowy Urząd Pracy we Wro-

cławiu, zaraz po otwarciu gastro-
nomii, zanotował przynajmniej 
dwukrotny wzrost liczby ofert 
pracy, szczególnie w zawodach ku-
charz i pomoc kuchenna. Zgłasza-
jący się do Biura Rozwoju Gospo-
darczego restauratorzy poszukują 
także barmanów, kelnerów. Szacuje 
się, że co trzeci przedsiębiorca w tej 
branży poszukuje pracowników.

W opinii członków powstałej przy 
Prezydencie Wrocławskiej Rady 
Gastronomii personelu poszukuje 
obecnie większość restauracji – 
mowa tu zarówno o pracownikach 
do obsługi gości restauracyjnych, 
jak i przygotowywania posiłków 
i dbania o czystość lokali.  Poszu-
kiwani są nie tylko studenci, lecz 
też osoby 55+.  

Redakcja

Po raz 19. bijemy Gitarowy Rekord Świata!  
Tym razem nie w Rynku, a na Pergoli

Nowa deratyzacja 
- kup trutkę
Uwaga właściciele i zarządcy 
budynków w obrębie centrum 
Wrocławia. Walki ze szczura-
mi ciąg dalszy. Letnia deraty-
zacja potrwa od 1 do 31 lipca. 
W tym okresie na obszarze 
ograniczonym Odrą, mostem 
Milenijnym, ul. Milenijną, ul. 
Na Ostatnim Groszu, estakadą 
Gądowianką, ul. Klecińską, ul. 
Petuniową, al. Hallera, al. Armii 
Krajowej, Lasem Rakowieckim 
i Starą Odrą należy wyłożyć 
preparaty deratyzacyjne. Po-
winny być uzupełniane na bie-
żąco przez cały lipiec, a jeżeli 
będą nadal pobierane, nawet 
po zakończeniu tego terminu. 
Za niewyłożenie trutek grozi 
grzywna do 500 zł.  

City Data Forum

Wrocław we współpracy z Unią 
Metropolii Polskich zaprasza 
na City Data Forum - konfe-
rencję poświęconą sztucznej 
inteligencji. Odbędzie się ona 
w dniach 22 i 23 czerwca. Te-
matem wiodącym będzie dia-
gnoza sytuacji miast w czasach 
pandemii i po niej. Prelegenci 
porozmawiają o polityce roz-
woju miast i mierzeniu ich po-
stępu - rozumianego jako roz-
wój gospodarczy, społeczny, 
poprawa jakości życia czy też 
wspieranie dobrostanu miesz-
kańców. Spróbują też odpowie-
dzieć na pytanie, które z tych 
metod są realizowane lub mogą 
być planowane z uwzględnie-
niem możliwości, które daje 
współczesna nauka. Szczegóło-
wy program zostanie opubliko-
wany niebawem. Rejestracja na: 
l.wroclaw.pl/city-data-forum.

Akademia Miejska 
– Białoruskie lato  
Strefa Kultury Wrocław za-
prasza na spotkanie Akade-
mii Miejskiej. 22 czerwca –  
w Barbarze (ul. Świdnicka 8B) 
oraz online – „Białoruskie lato” 
– spotkanie i dyskusja. W prze-
strzeni Barbary Joanna Pan-
ciuchin porozmawia z dzien-
nikarką Wiktorią Bieliaszyn 
oraz Leszkiem Gasiem, szefem 
Biura Parlamentu Europejskie-
go we Wrocławiu. Poruszone 
będą kwestie nie tylko związa-
ne z obecnymi wydarzeniami, 
ale również fakty z przeszłości, 
które miały największy wpływ 
na współczesną Białoruś. Po 
spotkaniu zaplanowano pre-
zentacje prac Dmitriego Do-
roshenko „Doctor Oy”. Początek 
spotkania o godz. 18.00, obo-
wiązują zapisy (do 22 czerwca 
do godz. 15.00) na stronie orga-
nizatora.

Impreza rozpocznie się 19 czerwca w samo południe, ale rekord będziemy bić o godz. 19.00
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Maj, Rynek. Pierwsi goście w ogródkach restauracyjnych

l.wroclaw.pl/gitarowy-rekord2021
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UM bez kolejki

Wiele spraw w Urzędzie Miej-
skim można załatwić bez wizyty 
w Centrum Obsługi Mieszkańca 
(COM). Ich lista znajduje się na 
l.wroclaw.pl/bez-kolejki. Gdy wi-
zyta w COM jest niezbędna, mo-
żemy ją umówić przez internet 
na bezkolejki.um.wroc.pl. Centra 
czynne są od pn. do pt. od 8.00 do 
17.15 (ul. Zapolskiej 4, pl. Nowy 
Targ 1-8 i ul. Bogusławskiego 8) 
oraz od 8.00 do 15.15 (al. Kromera 
44 i ul. Hubskiej 8-16). W czerw-
cu dodatkowo w soboty: 19 i 26 
od 8.00 do 13.00 czynne będzie 
COM przy ul. Zapolskiej 4 w za-
kresie rejestracji pojazdów, praw 
jazdy, spraw meldunkowych oraz 
dowodów osobistych.

Ekosystem radzi

Odpady problemowe można 
wywieźć do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
We Wrocławiu działają dwa takie 
punkty: przy ul. Michalczyka 9 
(pn.–pt. 8.00–17.00, sb.  8.00–
16.00) i przy ul. Janowskiej 51 
(pn.–pt.  7.00–15.00., w czerwcu 
czynny także w sb. 19 i 26). Po 
mieście jeździ także  Samochód 
Zbierający Odpady Problemowe. 
Harmonogram na www.eko-
system.wroc.pl.

Wrocławskie Straż Miejska i Policja szukają chętnych do pracy. Aby wstąpić w szeregi tych służb, oprócz spełnienia 
wymagań formalnych, należy wykazać się doskonałą formą fizyczną. Gdzie zgłosić swoją kandydaturę? Odpowiadamy.

Policjanci organizują spotkania dla 
zainteresowanych wstąpieniem 
do służby: w poniedziałki w godz. 
12.30-14.00 i w czwartki w godz. 
8.00-9.30 w sali sportowej przy 
ul. Poznańskiej 14. Chętni mogą na 
miejscu zapoznać się z etapami re-

krutacji i sprawdzić swoją spraw-
ność na specjalnie przygotowanym 
torze przeszkód, który jest zgodny 
z wymogami egzaminacyjnymi. 
Test sprawności fizycznej składa 
się z 8 ćwiczeń: 1. okrążanie stoja-
ków, 2. przewroty na materacu, 3. 

przeniesienie manekina, 4. poko-
nanie płotków lekkoatletycznych, 
5. rzuty piłkami lekarskimi, 6. prze-
noszenie piłki lekarskiej, 7. pokona-
nie górą skrzyń gimnastycznych, 8. 
bieg wahadłowy. Żeby go zaliczyć, 
trzeba zmieścić się w 1 min 41 sek. 

Maksymalną liczbę punktów otrzy-
ma ten, kto pokona tor przeszkód 
w czasie poniżej 1 min i 7 sek. Na 
zajęcia wpuszczani są tylko kan-
dydaci w maseczce i stroju spor-
towym. Więcej informacji - tel. 47 
871 34 47.

Straż Miejska Wrocławia szkoli 
obecnie 19 cywili, ale wciąż może 
jeszcze przyjąć 50-60 kandyda-
tów. Nabór na wolne stanowiska 
rozpocznie się we wrześniu, apli-
kacje przyjmowane są jednak cały 
czas. Aby się zgłosić, w siedzibie 
Straży Miejskiej przy ul. Na Grobli 
14/16 należy złożyć: list motywa-
cyjny, kwestionariusz personal-
ny, oświadczenie o obywatelstwie 
(wszystkie podpisane) i dokumenty 
potwierdzające wykształcenie oraz 
staż pracy, a także poświadczenie 
niekaralności i uregulowania sto-
sunku do służby wojskowej. Wzory 
są do pobrania na smwroclaw.pl 
w zakładce Praca. W czasie rekru-
tacji zostaną przeprowadzone testy 
sprawdzające sprawność fizyczną, 
badania lekarskie i psychologiczne. 
Więcej informacji - tel. 71 370  02 69 
lub nabor@smwroclaw.pl. 

Agata Zięba

Zrekrutuj się i stań na straży porządku

Jak kura Adela zgubiła parasol i Powrót z Pirx – to dwie 
mobilne gry miejskie, w których można wziąć udział z oka-
zji Święta Wrocławia. Uruchomione zostaną 24 czerwca 
o godz. 17.00. Zasady są proste - żeby zagrać, potrzebny 
jest smartfon lub tablet z dostępem do internetu, włączo-
nym GPS i zainstalowaną darmową aplikacją ActionTrack. 

Z okazji Święta Wrocławia oraz 
na zakończenie roku szkolnego 
Wydział Promocji Miasta i Tu-
rystyki Urzędu Miejskiego Wro-
cławia, Mediateka oraz wydaw-
nictwo Debit zapraszają rodziny 
z dziećmi w wieku 6-10 lat do 
udziału w grze miejskiej „Jak 
kura Adela zgubiła parasol”. Na 
uczestników czekają atrakcyjne 
nagrody: kamera GoPro, tablety, 
czytniki, gry planszowe i książki.

Gra dla dzieci inspirowana 
książkami Krzyżanek 

Fabuła gry oparta jest na se-
riach książek Joanny Krzyża-
nek o Kurze Adeli i kocie Papli. 
Kura Adela odwiedziła wiele 
ciekawych miejsc we Wrocławiu 
i spotkała przy tym postaci z ba-
śni, które również przyjechały do 
Wrocławia na zlot. Razem z Ko-
tem Paplą pójdźcie w jej ślady 
i pomóżcie Kurze Adeli w odna-
lezieniu parasola. Może zostawi-
ła go u krasnali, może na most-
ku, może na daszku, a może przy 
fontannie?

Zagrać można od 24 do 27 czerw-
ca. Czas gry to około 60 min. 
Start o godz. 17.00 przed 
Mediateką przy pl. Teatral-
nym 5. Więcej informacji 
pod numerami telefonu: 71 
347 12 82, 71 347 12 68. Zwy-
cięzcy zostaną wybrani 28 czerw-
ca. O wygranej decydować będzie 
najlepszy czas oraz punktacja 
i kreatywność wykonanych zadań. 

Uratuj Wrocław - gra dla 
dorosłych

Drugą grę z okazji Święta 
Wrocławia i 17-lecia Media-
teki przygotowała Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Ta-
deusza Różewicza. Inspirowa-
na jest twórczością Stanisława 
Lema. Ta mobilna gra miejska 
nazywa się „Powrót z Pirx”. Na 
czym polega? 

Pewne zachodzące w kosmo-
sie procesy sprawiają, że znika 
kawałek Wrocławia. W zasadzie 
to nie kawałek, ale 9 kawał-
ków. I w zasadzie to wcale nie 

znikają, tylko przenoszą się na 
planetę Pirx. Zgadnij, kto prze-

niósł się razem z nimi… 
Ty! Spróbuj odnaleźć 

wszystkie fragmen-
ty miasta i  sprowa-
dzić  je  bezpiecznie 
na Ziemię. Przyjdź do 
Mediateki  między 
24 a  27 czerw-
ca i  sprawdź, 
c z y  p o r a -

dzisz  sobie na Pirx. 
M o ż e  u d a 

c i  s i ę  o c a -
l i ć  W r o c ł a w . . . , 

a przynajmniej jego 
część. Czas trwania gry 

to około dwie godzi-
ny. Gra zostanie uru-

chomiona 24.06 o godz. 17.00, 
a wyłączona 27.06 o godz. 17.00. 
W tym  czasie trzeba odwiedzić 
9 wskazanych w grze miejsc we 
Wrocławiu i rozwiązać dotyczące 
ich zadania. O wygranej decydu-
ją zdobyte punkty oraz kreatyw-
ność odpowiedzi. Start znajduje 
się również przed wejściem do 

Mediateki, przy placu Te-
atralnym 5. 

Do wzięcia udziału 
w grze orga-

nizatorzy zapraszają 
osoby pełnoletnie. Zwycięz-

cy wyłonieni zostaną 28 czerwca 
– o wygranej decydować będzie 
najlepszy czas oraz punktacja za 
wykonanie zadań. Szczegóły w re-
gulaminie dostępnym na stronie 
biblioteki. 

Redakcja

Weź udział w plenerowych grach miejskich

Aktualności

Kandydat na policjanta pokonuje płotki lekkoatletyczne o wysokości 76 cm każdy ponad ich krawędzią
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Wrocław rozmawia

Jaka przyszłość terenu zieleni z kortami przy Pułtuskiej?

PUNKT KONSULTACYJNY I SPACER 
19 czerwca 2021 r. (sobota), godz. 14.00–17.00 

niebieski namiot przy wejściu na teren kortów od ul. Sudeckiej 

E-SPOTKANIE 22 czerwca 2021 r. (wtorek), g. 17.30 (online) 
Wpisz link i wejdź na spotkanie zdalne: wroc.city/korty

Jak rozwijać komunikację rowerową?
E-SPOTKANIE 23.06.2021 (środa), 17:30 (online)  

Wpisz link i wejdź na spotkanie zdalne: 
wroc.city/orowerach 

Od 11 czerwca do 4 lipca mieszkańcy Wrocławia mogą wypowiedzieć się na temat przy-
szłości terenu zieleni z kortami pomiędzy ulicami Pułtuską, Ślężną a Sudecką. Konsulta-
cje społeczne prowadzone są na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia, ale wypowiedzieć 
można się też podczas spotkań.

Miasto chce udostępnić wrocła-
wianom teren zieleni w pobliżu 
parku Południowego sąsiadujący 
z kortami przy ul. Pułtuskiej 13. 
W lipcu nowym zarządcą kortów 
zostanie Wrocławskie Centrum 
Treningowe Spartan Sp. z o.o., 
które zachowa ich komercyjny 
charakter, aby mieć środki na dzia-
łalność i wspierać utalentowanych 
tenisistów. Pozostała, zielona część 
będzie publiczna o charakterze re-
kreacyjnym.

Co się tam znajduje?

Obecnie cały ten teren jest zadrze-
wiony. Jedyne obszary niepokryte 
zielenią to historyczne korty teni-

sowe, korty kryte balonem, ścieżki 
i parking. Kortów jest 11, w tym 4 
kryte balonem pneumatycznym, 
a także wolno stojąca ścianka do 
gry w tenisa. 

W centralnej części znajduje się bu-
dynek klubowy z końca lat 70. XX w., 
pełniący funkcje usługowe i gastro-
nomiczne (obecnie to sklep sporto-
wy i kawiarnia). Teren ogrodzony 
jest ze wszystkich stron, główne 
wejście jest od ul. Sudeckiej, od ulic 
Pułtuskiej i Ślężnej są furtki.

Co tu było kiedyś?

Teren historycznie był wschod-
nią częścią parku Południowego, 

powstałego w latach 1892–1894 
według koncepcji Hugo Richtera. 
Znajdował się tu kompleks spor-
towy z okrągłym placem do jazdy 
konnej (w miejscu dzisiejszego 
parkingu), dużym placem do gier 
(w miejscu dzisiejszych kortów 
krytych) oraz wytyczonymi pod 
koniec XIX w. kortami tenisowymi.

Ze względu na wysokie walory hi-
storyczne, artystyczne i przyrod-
nicze, cały obszar wpisany jest do 
rejestru zabytków Wrocławia.

Co tam powinno być?

Aby wyrazić swoją opinię na te-
mat zagospodarowania tego 

miejsca, można wziąć udział 
w konsultacjach społecznych. 
Swoje pomysły można zgłaszać 
online: przez e-formularz i pod-
czas e-spotkania (22 czerwca), 
a także osobiście w punkcie kon-

sultacyjnym i w trakcie spaceru 
konsultacyjnego (19 czerwca). 
Ten temat opiniowany jest także 
przez dzieci i młodzież. 

Agata Zięba

Co powstanie na Pułtuskiej? Zgłoś swój pomysł

Zielony obszar z kortami to dobre miejsce do rekreacji

Spotkania łączące pokolenia, wakacyjne przygody wśród gwiazd, wędrówki odkrywające sekrety natury – poznaliśmy zwycięzców majowego nabo-
ru do Mikrograntów. To był rekordowy nabór! Latem i wczesną jesienią w całym mieście zostanie zrealizowanych aż 38 nowych lokalnych projektów.

W trwającym od 1 do 15 maja, dru-
gim w tym roku, naborze do Mi-
krograntów można było zgłosić 
propozycje z zakresu animacji, 
rekreacji, aktywizacji społecznej, 
edukacji, związane z wszystki-
mi dziedzinami sztuki oraz inne 
o charakterze kulturotwórczym. 
Tradycyjnie nabór podzielony był 
na trzy ścieżki – dla pełnoletnich 
osób fizycznych i grup nieformal-
nych, dla organizacji pozarzą-
dowych oraz dla młodzieżowych 
grup nieformalnych.

Przez dwa tygodnie wpłynęły 
aż 152 propozycje na działania 
w całym mieście – to sezonowy 
rekord zgłoszeń. Spośród nich 
wybranych zostało 38 projektów, 
które otrzymają wsparcie admi-
nistracyjne, organizacyjne, logi-
styczne, promocyjne oraz finan-
sowe (od 1 do 10 tys. zł). 

Ścieżka dla osób fizycznych 
i grup nieformalnych

Z 87 pomysłów nadesłanych w tej 
ścieżce, komisje wybrały 14 – po 3 
z Psiego Pola i Śródmieścia oraz 4 
z Krzyków i Fabrycznej. W wakacje 
dla mieszkańców Kozanowa za-
planowano sąsiedzką akcję zwią-
zaną z osiedlowymi kwietnikami, 
w Leśnicy będzie można własno-

ręcznie zbudować mikrodomki dla 
ptaków i owadów, a na Przedmie-
ściu Oławskim ruszą zajęcia po-
kazujące, co i jak można zrobić ze 
starych ubrań. Latem na Psim Polu 
w smakowity sposób odkryć bę-
dzie można dziedzictwo kulturo-
we mieszkających tam migrantów, 
a na Śródmieściu niebawem ruszą 
zajęcia z hodowli jadalnych alg. Mi-
łośnicy gier w terenie będą mogli 
lepiej poznać historię Tarnogaju, 
a astronomowie amatorzy wziąć 

udział w wieczornych obserwacjach 
gwiazd i spotkaniach wokół astro-
nomii na Szczepinie.

Mikrogranty młodzieżowe 

Tu spośród 17 nadesłanych propo-
zycji wsparcie otrzyma 13. Latem 
wrocławska młodzież zorgani-
zuje m.in. grę terenową w parku 
Grabiszyńskim, kolorowy piknik 
dla rówieśników z Brochowa, se-
rię warsztatów kulinarnych pod 

otwartym niebem, a nawet zaję-
cia z… drzewoterapii. Pojawiły się 
także inicjatywy łączące pokolenia, 
poprzez spotkania odkrywające 
wrocławską modę sprzed lat czy 
też działania animacyjne skiero-
wane do przedszkolaków. Chętni 
będą mogli wziąć udział też w grze 
antydyskryminacyjnej, cyklu zajęć 
przybliżających zagadnienia eko-
logiczne oraz spotkaniach, dzięki 
którym odkryć będzie można hi-
storię i mitologię Słowian. 

Mikrogranty NGO

W ścieżce dla organizacji pozarzą-
dowych spośród 48 zgłoszonych 
propozycji wybranych zostało 11. 
Na Oporowie będzie można wziąć 
udział w interaktywnej grze przy-
godowej, a przy ul. Gwarnej poznać 
historię żydowskiej diaspory w daw-
nym Breslau. Fani dwóch kółek będą 
mogli ruszyć na kolejną odsłonę wy-
praw brzegiem rzeki Widawy, a mi-
łośnicy spokojniejszego wypoczynku 
na spacery edukacyjne w różnych 
częściach miasta, zajęcia taneczne 
na Szczepinie lub serię koncertów 
jazzowych na Ołbinie. W ramach 
jednego z projektów wrocławscy re-
stauratorzy będą mogli sprawdzić, 
czy ich lokal jest dostosowany do 
potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami. W tej ścieżce wybrane zosta-
ły również dwie inicjatywy skupione 
na prawnej edukacji seniorów.

Terminy realizacji wybranych pro-
jektów ustalone zostaną po nego-
cjacjach z organizatorami i podane 
na stronie strefakultury.pl. Kolejna 
okazja na zdobycie wsparcia w re-
alizacji swojego pomysłu już za kilka 
miesięcy – ostatni w tym roku nabór 
do Mikrograntów odbędzie się od 1 
do 15 września.

Redakcja
ST

R
EF

A
 K

U
LT

U
R

Y 
W

R
O

C
ŁA

W

Będzie się działo. Wyniki majowych Mikrograntów

Osiedlowy Festiwal Czytania Komiksów na Ołbinie, 23. edycja Mikrograntów (rok  2020)

www. wroclaw.pl/rozmawia



6

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA NR 21 (41) – CZERWIEC 2021

#LatoNadOdrą

Trwa odbudowa zabytkowych strażnic na moście Pomorskim Południowym i wzmacnianie samej przeprawy. Odnowione 
zostaną również kolejne maszkarony. Prace naprawcze powinny zakończyć się do kwietnia przyszłego roku. 

Wieże strażnicze znajdują się na 
rogatkach mostu Pomorskie-
go Południowego od strony ul. 
Grodzkiej. Pierwotnie służyły 
w mieście do pobierania myta, 
czyli opłaty za przejazd przez 
most. W latach 90. XX wieku 
znajdowały się tam między inny-
mi punkty ksero, ale potem przez 
dłuższy czas obiekt niszczał. 

Kilkanaście przewiertów

– Wieże są zaniedbane, jedna 
z nich jest pochylona. Prawdopo-
dobnie ze względu na rzekę naru-
szony został grunt. Strażnice wy-
magają wzmocnienia – tłumaczy 
Wojciech Kaim, kierownik z ra-
mienia Wrocławskich Inwestycji.

W tym celu z pomocą dwutono-
wej maszyny w strażnicach po-
wstanie po kilkanaście przewier-
tów. Wiertnica o średnicy 110 mm 

przedziurawi piwnicę i funda-
menty, po czym dostanie się do 
gruntu. I tam utworzone zostaną 
betonowe kolumny, wzmacnia-
jące konstrukcję.  

Po przeprowadzeniu tej opera-
cji rozpocznie się remont dachu. 
Zamiast papy pojawią się na nim 
dachówki. Odrestaurowane zo-
staną ściany z cegieł, a instalacje 
elektryczne i sanitarne pójdą do 
wymiany. 

Odzyska piaskowy kolor

– Stan techniczny strażnic pozo-
stawia wiele do życzenia i musi-
my je reanimować. Obiekt został 
wykonany z piaskowca, a dziś 
jest szaro-buro-czarny. Po reno-
wacji będzie mieć ładny, kremo-
wy kolor – zaznacza Krzysztof 
Świercz z Wrocławskich Inwe-
stycji.

Pakery na ratunek

Już w trakcie prac okazało się, że 
most Pomorski Południowy należy 
dodatkowo wzmocnić. 

– Konstrukcja ceglana jest w złym 
stanie technicznym. Do jej wzmoc-
nienia stosujemy pakery iniek-
cyjne. To szpikulce, które wbija 
się i wwierca w konstrukcję, a na-
stępnie wpuszcza substancję wy-
pełniającą szczeliny. Dzięki temu 
cegła staje się twardsza – tłuma-
czy Świercz. Prace wykonywane są 
dzięki mostom pontonowym. W ten 
sam sposób wzmocniono most Po-
morski Północny, gdzie użyto kil-
kanaście tysięcy pakerów. 

Przy okazji trwa demontaż balu-
strady ze wschodniej strony mostu, 
gdzie znajdują się kolejne maszka-
rony. I tak jak poprzednie trafią do 
renowacji do Zakładu Obróbki Ka-

mienia Naturalnego Głaz w Jeszko-
wicach pod Wrocławiem, prowa-
dzonego przez Kazimierza Durawę. 

– Maszkarony są zaniedbane, 
przez kilkadziesiąt lat skrywała 
je rura ciepłownicza, która szpe-
ciła obiekt ze strony wschodniej 
i zachodniej – dodaje Świercz. 
Rury ciepłownicze zamontowano 
w 1958 roku. Wrocławskie Inwe-
stycje planują ściągnąć je i schować 
pod wodą jeszcze przed jesiennym 
sezonem grzewczym. W tym celu 
wykonano już dwa przewierty pod 
dnem Odry, gdzie powstały mikro-
tunele, w których zostaną ukryte 
rury ciepłownicze. 

Koszt przebudowy mostów Po-
morskich wyniesie ok. 70 mln zł. 
Wykonawca powinien zakończyć 
prace do marca 2023 roku. 

Piotr Bera

Komunikacja
Tramwaje dwa 
dni pojadą inaczej
W sobotę, 19 czerwca rozpocz-
nie się wymiana rozjazdów 
tramwajowych na skrzyżowa-
niu ul. Powstańców Śl. i al. Hal-
lera. To oznacza, że w weekend 
(19-20 czerwca) tramwaje nie 
pojadą na odcinku Arkady Ca-
pitol – Krzyki. Tam zostaną 
uruchomione kursy zastępczej 
linii autobusowej 702. Z ko-
lei na odcinku Arkady Capitol 
- FAT - Arkady Capitol przez 
ul. Powstańców Śl. i al. Halle-
ra pojedzie autobus linii 720. 
Autobusy obu linii będą kurso-
wać co ok. 10 minut. Tramwaje 
wrócą na ul. Powstańców Śl. 21 
czerwca.

Przez te dwa dni trasę zmienią 
tramwaje linii: 2, 7, 17, 20, 70 
i 74. Kursy 2, 7, 17, 20 i 70 zo-
staną skrócone do przystanku 
Arkady Capitol. Tramwaje 74 
pojadą od pl. Legionów przez 
ul. Grabiszyńską do pętli na 
Oporowie. 

Od 21 czerwca kursy linii okre-
sowych 77, 702 i 720 zostaną 
zawieszone.

Koniec remontu 
ul. Osobowickiej
K o n i e c  p r a c  z w i ą z a n y c h 
z przebudową ul. Osobowic-
kiej. Od 19 czerwca autobusy 
linii 118, 140 i 257 powrócą 
na swoje stałe trasy. Autobu-
sy pojadą w obu kierunkach 
przez ul. Osobowicką. 

Na czas remontu autobu-
sy tych trzech linii kursujące 
w stronę Rędzina jeżdżą ob-
jazdem od ul. Krotoszyńskiej 
przez ul. Ćwiczebną, Ślazo-
wą i Lipską do ul. Osobowic-
kiej. Wozy linii 140 i linii 257 
w kierunku ul. Ślazowej, od ul. 
Osobowickiej kursują objaz-
dem przez ul.  Krotoszyńską, 
Ćwiczebną, Ślazową, Lipską, 
Osobowicką, pl. Wyzwolenia 
i ponownie przez ul. Ćwiczeb-
ną do pętli przy ul. Ślazowej.

Na czas remontu na wysokości 
skrzyżowania ul. Krotoszyń-
skiej i Jarocińskiej zorganizo-
wano tymczasowy przystanek 
autobusowy.

Zawieszenie 940 
w gminie Miękinia
Od 21 czerwca (poniedziałek) 
zostaną zawieszone kursy li-
nii strefowej 940 obsługującej 
miejscowości w gminie Mię-
kinia. Zmiana spowodowana 
jest przebudową drogi między 
miejscowościami Prężyce - 
Lenartowice - Księginice na 
terenie gminy Miękinia. 

Autobusy linii 940 kursują od 
Czernej do przystanku Brze-
zinka Średzka PKP.

Baszty z mostu Pomorskiego w renowacji

Most Pomorski Południowy zaprojektował Karl Klimm. Wybudowany w latach 1904-05 zachwycał neoromańsko-secesyjną oprawą

Esplanada, która zniknęła z Manhattanu przy pl.  Grun-
waldzkim, zostanie odbudowana. Właśnie ogłoszono prze-
targ na roboty budowlane. 

„Sedesowce” są jednym z symboli 
współczesnego Wrocławia. Kom-
pleks 6 budynków zaprojekto-
wanych przez Jadwigę Grabow-
s k ą - H a w r y l a k  w y b u d o w a n o 
w pierwszej połowie lat 70. ubie-
głego wieku. Łącznie znajduje się 
w nich 486 mieszkań, a wieżowce 
otaczała esplanada, którą rozebrano 
na początku roku. Prace budowlane 
od strony ul. Nauczycielskiej rozpo-
częły się w połowie stycznia.

– To pierwszy etap rozbiórki, któ-
ry musiał nastąpić ze względu na 
zły stan techniczny. Wskazują na to 
ekspertyzy – tłumaczył wtedy Mar-
cin Miłosz, wiceprezes SM „Piast”, 
który zarządza tym terenem. Spół-
dzielnia chce jednak, żeby miasto 
Wrocław uczestniczyło w kosztach 
generalnego remontu esplanady. 
I tak też się stanie. Gmina Wrocław 
będzie współfinansowała inwesty-

cję, przeprowadzi przetarg i pod-
pisze umowę z wykonawcą. „Piast” 
jako właściciel obiektu będzie od-
powiedzialny za organizację prac 
i nadzór nad nimi. 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
rozpisał już przetarg na remont 
i odbudowę esplanady przy pl. Grun-
waldzkim 12-20. Prace budowlane 
obejmują m.in. wymianę stropów, 
balustrad i schodów. Słupy żelbe-
towe zostaną wzmocnione, a na-
wierzchnię pokryją płyty betonowe. 
Pojawią się też pomosty tymczaso-
we umożliwiające dojście do lokali 
usługowych na poziomie esplanady. 
Pierwotnie urzędnicy magistratu 
zakładali, że wyremontowany zo-
stanie także parking pod esplana-
dą, gdzie miała pojawić się kostka 
brukowa. Istniejące płyty betonowe 
nie zostaną jednak rozebrane.  Wy-
konawca na realizację zadania bę-

dzie miał 10 miesięcy od momentu 
podpisania umowy. Podczas prze-
targu wpłynęły trzy oferty na wy-
konanie prac budowlanych. Złożyły 
je: Przedsiębiorstwo Robót Inżynie-
ryjnych Budex sp. z o.o. (11,3 mln zł), 
Haras Budownictwo sp. z o.o. – Sp. k. 
(8,9 mln zł) i konsorcjum firm PBW 

Inżynieria Jacek Garbacz - Lider 
i Dromosttor Polska Sp. z o.o. Sp.k. 
(8,6 mln zł). Teraz ZDiUM analizuje 
złożone oferty - jeśli nie wpłyną od-
wołania do przetargu - na początku 
lipca podpisze umowę z wykonawcą.  

Piotr Bera

Wrocławski Manhattan znów z esplanadą
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Z miasta

Nowoczesną pracownię do nauki zasad funkcjonowania Przemysłu 4.0 otwarto w Centrum Kształcenia Zawodowego. Powstała dzięki współpracy 
amerykańskiej firmy 3M i Urzędu Miejskiego Wrocławia.

– We Wrocławiu bije serce 3M 
w Polsce – podkreślają przedsta-
wiciele firmy i dodają, że Wro-
cław jest pierwszym miastem 
poza USA, w którym 3M wyposaża 
szkoły zawodowe. Nową pracownię 
w Centrum Kształcenia Zawodo-
wego (CKZ) przy ul. Strzegomskiej 
49a zaprezentowali wrocławscy 
uczniowie. 3M wyposażyło ją w ze-
stawy dydaktyczne odpowiadające 
poszczególnym elementom pro-
cesu produkcyjnego. Dzięki temu 
będzie można szkolić przyszłych 
pracowników fabryk. Zestawów 
jest osiem, składają się z trzech 
modułów: magazynowego, trans-
portowego i manipulacyjnego 
imitujących procesy produkcyjne. 
Dwa komplety trafiły też do Ze-
społu Szkół Zawodowych im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy. 
Wartość sprzętu to 500 tys. zł. 

Nauka, praktyki, staże

Nowa pracownia powstała w ramach 
globalnego projektu 3M Manufac-

turing & Academic Partnership. To 
program współpracy 3M ze szkoła-
mi technicznymi. W Stanach Zjed-
noczonych 3M wsparło już niemal 
50 szkół i placówek edukacyjnych. 
Wrocław jest pierwszym miastem 
poza USA, w którym 3M wyposaża 
szkoły zawodowe. 

Anthony Crawford, dyrektor ope-
racji produkcyjnych 3M w Regio-
nie Europy Wschodniej, wyjaśnia, 
że wsparcie edukacji technolo-
gicznej to cel strategiczny 3M, bo 
wraz z rozwojem firmy potrzebują 
coraz więcej dobrze wyszkolonych 
pracowników.

– Współpracujemy z jednostkami 
edukacyjnymi i Wrocławiem, by 
promować edukację techniczną 
i wspierać młodych ludzi w prak-
tycznym pozyskiwaniu wiedzy. 
Przekazany sprzęt to początek 
naszej współpracy ze szkoła-
mi. Program obejmuje również 

praktyki oraz staże – zaznacza 
Crawford.

Zajęcia praktyczne 

W porozumieniu z Departamentem 
Edukacji UMW i Centrum Kształce-
nia Zawodowego określono zakres 
szkoleń dla nauczycieli i przygoto-
wano pracownię w siedzibie CKZ, 
gdzie uczniowie wszystkich szkół 
będą mogli odbywać profesjonalne 
zajęcia z automatyki i mechatro-
niki z wykorzystaniem sprzętu i na 
podstawie programu szkoleniowe-
go stworzonego przez międzynaro-
dowych ekspertów 3M. 

3M Poland Sp. z o.o. jest firmą tech-
nologiczno-produkcyjną będącą 
oddziałem międzynarodowego kon-
cernu 3M. Przedsiębiorstwo działa 
na polskim rynku od prawie 30 lat, 
posiada 4 ośrodki produkcyjne (dwa 
we Wrocławiu) i zatrudnia w Polsce 
ponad 4,5 tys. pracowników.

Redakcja

3M wspiera wrocławian w edukacji zawodowej
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Wakacje to dla jednych czas odpoczynku, a dla innych okres 
wzmożonej pracy. W najbliższych miesiącach MPWiK Wro-
cław będzie realizować szereg inwestycji. Rozpoczęcie prac 
w okresie letnim ma zminimalizować utrudnienia dla miesz-
kańców. Zobacz, gdzie prowadzone będą remonty.

Obecnie trwają prace  w ul. ks. 
Jana Schneidera. Wykonawca 

remontuje tam sieć wodociągową na 
odcinku ponad 100 m. Roboty pro-
wadzone są metodą bezrozkopową, 
czyli wykopy ograniczają się tylko 
do punktowych dziur w jezdni. Pra-
ce mają zakończyć się jeszcze w tym 
miesiącu, a przerwy w dostawie 
wody dla mieszkańców są chwilowe, 
jedynie na czas przełączeń sieci.

Podobne roboty realizowane są 
w ul. Milickiej, gdzie do wymia-

ny jest ponad 1 km sieci wodociągo-
wej wraz z wymianą i przepięciem 
przyłączy. Żeby zapewnić ciągłość 
dostaw wody, została poprowadzo-
na sieć tymczasowa. Do wymiany 
są także wodomierze, dlatego pra-
cownicy posiadający upoważnie-
nie MPWiK będą się kontaktować 
z mieszkańcami i prosić o możliwość 
wejścia do piwnicy. Na ul. Milickiej 
prace zakończą się w lutym przy-
szłego roku. 

Tymczasowy rurociąg do-
starczający wodę został tak-

że zastosowany przy pracach w ul. 
Bacciarellego. Na Biskupinie do wy-
miany jest 0,7 km sieci wodocią-
gowej. Tu również postarano się 

o zminimalizowanie prac ciężkiego 
sprzętu, hałas może wystąpić jedynie 
podczas robienia wykopów punkto-
wych. Na ulicach będą tymczasowo 
magazynowane nowe rury. Prace za-
kończą się wraz z końcem tego roku. 

Remont sieci wodociągowej 
trwa także w ul. Giżyckiej na 

Psim Polu. Tam wykonawca do koń-
ca roku wymieni ponad 0,5 km rur. 

Prace trwają też  przy rondzie 
Żołnierzy Wyklętych. Pojawią 

się tu tylko dwa wykopy – jeden 
w ulicy, zajęty zostanie pas jezdni, 
drugi w chodniku. Prace zakończą 
się w lipcu tego roku.  

Budowa sieci wodno-kanali-
zacyjnej rozpocznie się w lip-

cu na osiedlu Świniary. Wykonawca 
wybuduje tam prawie 3,5 km sieci 
kanalizacyjnej i niecały 1 kilometr 
sieci wodociągowej. Dodatkowo 
powstaną 2 tłocznie ścieków. Po 
wykonanych pracach nawierzchnia 
dróg zostanie odtworzona. Inwe-
stycja zakończy się w listopadzie 
2023 r. 

W lipcu tego roku rozpocznie 
się także budowa 400-me-

trowego odcinka kanalizacji od ul. 
Bolesława Krzywoustego do prze-
pompowni Psie Pole. Będzie się to 
wiązało się z czasowymi utrudnie-
niami komunikacyjnymi w alei Jana 
III Sobieskiego, a także zamknię-
ciem pasa jezdni w ul. Bolesława 
Krzywoustego na ok.  tydzień. 

We wrześniu MPWiK roz-
pocznie remont sieci wo-

dociągowej w ul. Stabłowickiej. 
Do wymiany jest tam prawie 3 km 
rur. Jedną z trudniejszych operacji 

w tym rejonie będzie przewiert pod 
torami kolejowymi. Prace w więk-
szości będą prowadzone na poboczu 
jezdni. Wykonawca ograniczy się do 
wykopów punktowych. Aby zapew-
nić mieszkańcom stały dostęp do 
wody, powstanie sieć tymczasowa. 

N i e z a w o d n o ś ć  d o s t a w 
wody do mieszkańców za-

gwarantuje remont rurociągów na 
trasie Świątniki – Grobla. Tą ma-
gistralą woda transportowana jest 
z terenów wodonośnych do Zakła-

du Produkcji Wody „Na Grobli”, 
gdzie jest uzdatniana. Remont 
rurociągu na odcinku 2,4 km roz-
pocznie się w czerwcu i potrwa do 
kwietnia następnego roku. Wyko-
nawca będzie się starał ograniczać 
możliwe uciążliwości dla miesz-
kańców. Magistrala przechodzi 
przez osiedle Malinowe, a także 
ul. Okólną i Rakowiecką, dlatego 
w tym rejonie mogą wystąpić cza-
sowe utrudnienia komunikacyjne. 

Redakcja
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Wakacyjne inwestycje MPWiK Wrocław  
Sprawdź, czy remont dotyczy też twojej okolicy

Pracownia w CZK dostała od 3M 8 zestawów dydaktycznych za 500 tys. zł

Kryta
pływalnia
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P2P3 P4

P5

Kopleks boisk 
z pawilonem 

naukowo-dydaktycznym
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Wakacyjne 
inwestycje 
MPWiK Wrocław
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#LatoNadOdrą

Za nami oficjalna gala rozdania nagród w konkursie „Wymień z nami piec i odśwież mieszkanie”. Uczestnicy mogli wygrać remont mieszkania o war-
tości 14 tys. złotych. Nagrodę główną zdobyły dwie wrocławianki, a pięć wyróżnionych osób otrzymało voucher na zakup roślin oczyszczających 
powietrze. Organizatorem konkursu była Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A., a partnerem sieć marketów OBI.

Warunki udziału w konkursie były 
dwa: przesłanie zgłoszenia z inte-
resującym opisem, dlaczego warto 
wymienić piec oraz zobowiązanie 
się do wymiany starego kopciucha 
na ekologiczne ogrzewanie, z wy-
korzystaniem miejskiej dotacji. 

Ponad 50 zgłoszeń

– Laureatom serdecznie gratu-
luję i dziękuję, bo wzięcie sprawy 
w swoje ręce i zadbanie o jakość 
powietrza, którym wszyscy od-
dychamy, to postawa godna po-
dziwu –zauważyła podczas gali 
Katarzyna Szymczak-Pomia-
nowska, dyrektor Departamen-
tu Zrównoważonego Rozwoju 
Urzędu Miejskiego Wrocławia. 
– Poprzez kolejne edycje konkur-
sów chcemy dodatkowo zachę-
cać mieszkańców do korzystania 
z programu KAWKA Plus. A nic tak 
dobrze nie działa, jak dobry przy-
kład ze strony sąsiada czy innego 
mieszkańca– zaznaczyła.

Warto podkreślić, że napłynęła re-
kordowa liczba zgłoszeń - ponad 
50. To pokazuje, że akcja jest co-
raz popularniejsza wśród miesz-
kańców. W sumie z miejską dota-
cją wrocławianie wymienili do tej 
pory już blisko 10 tys. pieców.

14 tys. złotych w nagrodę

Laureatkami konkursu zostały 
pani Agnieszka z Kleczkowa oraz 

pani Renata z Nadodrza. – Po-
etka ze mnie żadna, ale trzy dni 
pisałam sobie pojedyncze słówka, 
potem zaczęłam je łączyć w całość 
i wyszedł ciekawy wierszyk. Nie 
sądziłam jednak, że mogę wygrać. 
Nagrodę przeznaczymy na remont 
łazienki – mówi pani Agnieszka.

Druga zwyciężczyni o konkursie 
dowiedziała się z Facebooka. – Na 
wymianę pieca zdecydowałam się 
z wielu powodów: dla wygody, 
oszczędności czasu i większej czy-

stości w domu. Kiedy zobaczyłam 
informację o konkursie, pomyśla-
łam, że może uda się chociaż wy-
grać bon na rośliny. Gdy dowie-
działam się, że jestem laureatką 
głównej nagrody, to było ogromne 
zaskoczenie i podwójna radość – 
opowiada pani Renata.

Projekt i remont

– Główną nagrodą w konkursie 
jest remont pomieszczenia, w któ-
rym znajdował się piec. Laureatom 

oferujemy kompleksową usługę: 
od inwentaryzacji i rysunku, przez 
wspólny wybór mebli, armatury 
i dodatków, aż po pełną dokumen-
tację finalnego projektu wraz z wi-
zualizacjami, nadzór wykonywa-
nych prac i oddanie pomieszczeń 
do użytku – wyjaśnia Weronika 
Abramczyk, projektantka wnętrz 
w konkursie „Wymień z nami piec 
i odśwież mieszkanie”. 

Konkurs finansowany był przez 
Urząd Miejski Wrocławia. 

Dodatkowe wyróżnienia (bony 
na 200 zł do OBI na zakup ro-
ślin oczyszczających powietrze) 
otrzymali: pani Zofia z Przedmie-
ścia Oławskiego, pani Katarzyna 
z Gajowic, pani Ewa z Przedmieścia 
Oławskiego, pani Iwona z Krzyków 
oraz pani Paula z placu Grun-
waldzkiego. 

Bartosz Moch

Z miasta

Zmień piec i odśwież mieszkanie: laureaci nagrodzeni 

Jak wybudować domek dla owadów zapylających? Które 
chwasty są jadalne? Czym jest recykling? Jak segrego-
wać odpady? Odpowiedzi na te pytania poznacie podczas 
warsztatów „Wrocław nie marnuje” w Ogrodzie Botanicz-
nym. Plenerowy piknik odbędzie się w sobotę i niedzielę 
(19 i 20 czerwca) w godz. 9.00-18.00.

To będzie nie tylko frajda dla two-
jej pociechy, ale również świetna 
nauka przez gry i zabawy. W sobo-
tę dzieci zobaczą, jak samodziel-
nie wykonać domek dla owadów 
zapylających. Będzie można też 
dowiedzieć się, czym jest EKOsze-
nie czy posłuchać o tym, jak cenne 
może być pozostawienie w ogro-
dzie martwego drzewa. W pla-
nie są także warsztaty tworzenia 
chwastoogródków. 

Pracownicy Ekosystemu będą 
uczyć segregacji odpadów, kom-
postowania i recyklingu. Opo-
wiedzą też o tym, jak ograniczać 
produkcję odpadów i niwelować 

ich negatywny wpływ na środo-
wisko. Na terenie ogrodu pojawi 
się śmieciarka (specjalnie dla fa-
nów utylizacji) oraz Samochód 
Zbierający Odpady Problemowe 
(SZOP), w którym będzie można 
zostawić odpady trudne, takie jak 
baterie czy opakowania po lekach. 
Specjaliści opowiedzą również, jak 
samodzielnie wykonać ekologicz-
ne preparaty do zwalczania szko-
dników w ogrodach i na działkach.

W sobotę i w niedzielę w godz. 
11.00-15.00 Chemeko-System po-
prowadzi warsztaty z kreatywne-
go wykorzystania starych ubrań. 
Chętni nauczą się, jak można w ła-

twy sposób, wykorzystując szydeł-
ko lub własne ręce, utkać dywanik, 
pasek czy osłonkę na doniczkę. Na-
tomiast WPO ALBA S.A. poprowa-
dzi w sobotę w godz. 12.00-18.00 
warsztaty z tworzenia kul z nasio-

nami. Nie zabraknie zabaw edu-
kacyjnych przygotowanych przez 
straż miejską i patrolu konnego, 
który od godz. 11.00 do 13.00 będzie 
pilnował porządku, a dzieci będą 
mogły zrobić sobie z nim zdjęcie. 

W programie również malowanie 
na lnie, kolorowanki i kiermasz 
lokalnej żywności. Ceny biletów: 
normalny 20 zł, ulgowy 10 zł.

Paulina Czarnota

Przyjdź do ogrodu botanicznego na kiermasz             
i warsztaty ekologiczne Wrocław nie marnuje 
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Nagrody zostały wręczone laureatom 10 czerwca podczas gali w przestrzeni galerii Dizajn BWA Wrocław
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www. zmienpiec.pl



9

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA NR 21 (41) – CZERWIEC 2021

#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

Kręcą cię pociągi i sztuka? W budynku Państwowej Fabryki Wagonów przy ul. Fabrycznej 14 będzie można zobaczyć m.in. ponad 30 prac: malar-
skich, instalacji dźwiękowych i wideo. 25 czerwca zaczyna się 19. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL. Tegoroczne hasło brzmi: „Nigdzie stąd nie po-
jedziecie”. To też wyjątkowa okazja, aby zobaczyć na co dzień niedostępny budynek, w którym przez wiele lat wyprodukowano 1429 składów EN57.  

Od 19 lat organizator SURVIVALU, 
fundacja Art Transparent, wpro-
wadza publiczność do nietypo-
wych, często niedostępnych na 
co dzień przestrzeni miejskich. 
Po szpitalu przy ul. Wiśniowej czy 
porcie miejskim, nadeszła kolej na 
Pafawag. Kotłownia przy ul. Fa-
brycznej 14, w której odbędzie się 
festiwal, to część byłej Państwo-
wej Fabryki Wagonów Pafawag, 
do lat 80. jednej z największych 
w Europie fabryk maszyn i taboru 
kolejowego. 

– Produkowano w niej dosłownie 
wszystko, co mogło poruszać się 
na torach  – lokomotywy, wagony 
kolejowe różnego przeznaczenia, 
wagoniki dla kolejek górskich, ale 
również tramwaje, ciągniki, ma-
szyny dla przemysłu spożywcze-
go – wylicza Ewa Pluta z Muzeum 
Miejskiego Wrocławia. 

Budynki i historia Pafawagu są 
doskonałym tłem dla hasła prze-
wodniego „Nigdzie stąd nie po-
jedziecie”, które nawiązuje do 
takich skutków pandemii, jak 
ograniczenie możliwości prze-
mieszczania się i podróżowania. 

Współczesna, czyli jaka?

Wystawa główna prezentowa-
na będzie na trzech poziomach 
budynku Kotłowni, a także na 
zewnątrz. Część działań odbę-
dzie się także w sąsiadującej z nią 
Wyższej Szkole Bankowej. Dzia-

łania SURVIVALU podzielono na 
trzy sceny – wideo, dźwiękową  
i społeczną. 

Większość prac prezentowanych 
w ramach Sceny Wideo powsta-
ła podczas lockdownu lub zo-
stała zrealizowana na potrzeby 
SURVIVALU – są odpowiedzią 
na doświadczenie izolacji. Scena 
Dźwiękowa z kolei jest to reakcja 
na „pandemiczną ciszę”, któ-
ra zapadła w związku z ograni-
czonym ruchem i otwarciem się 
przestrzeni dla dźwięków, któ-
rych do tej pory nie słyszeliśmy. 
W ramach Sceny Społecznej od-
będzie się cykl debat o wymianie 
kulturalnej i mobilności arty-
stycznej. 

Spacer po Pafawagu

Dla zainteresowanych architekturą 
i historią powojennego Wrocławia 
odbędą się spacery po okolicy by-
łej Państwowej Fabryki Wagonów. 
Przygotowano specjalne wersje 
spacerów dla rodziców z małymi 
dziećmi (Baby Art Walk oraz Kid 
Art Walk) i seniorów (Senior Art 
Walk). Scena Dźwiękowa oferuje 
także spacer dźwiękowy „Śpie-
wajmy Pa-fa-wag!” w formie słu-
chowiska. Nowością w programie 
jest „ciche zwiedzanie” – w sobo-
tę i niedzielę w godz. 11.00–12.00 
na wystawie zostaną przygaszo-
ne światła i ściszone dźwięki. To 
z myślą o osobach wrażliwych na 
silne bodźce.

Kult 
Jednostki

Jednym z wydarzeń towarzyszą-
cych SURVIVALOWI jest prezen-
tacja książki pt. „Kult Jednostki”. 
To wydawnictwo o EN57 – naj-
dłużej produkowanym pojeździe 
szynowym na świecie. Kultowa 
„Jednostka” była produkowana 
przez 31 lat (1962–93) i do dziś 
możemy spotkać ją na trasach 
kolejowych w całej Polsce. Książ-
ka ukaże się jesienią (wyd. Tory-
press).

E k s p o z y c j ę  m o ż n a  o g l ą d a ć 
w godz. 12.00-22.00 (pt., pn., 
wt.) i 12.00-24.00 (sb., nd.). Na 
terenie Przeglądu będzie działał 
klub festiwalowy z foodtrucka-
mi. Na wydarzenia towarzyszące 
obowiązują zapisy. Organizato-
rem jest Fundacja Art Transpa-
rent, a partnerem strategicznym 
Pracownia Projektowa Maćków. 
Kuratorzy: Michał Bieniek, Anna 
Kołodziejczyk, Małgorzata Mi-
śniakiewicz, Ewa Pluta i Daniel 
Brożek. Wstęp jest bezpłatny.

Agata Zięba 
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Z miasta

Nigdzie stąd nie pojedziecie..., ale zobaczycie sztukę 

25.06 PIĄTEK

17.00-18.30 Oprowadzanie historyczne, prowadzenie: 
Ewa Pluta (Muzeum Miejskie Wrocławia) (obowiązują 
zapisy), start przy budynku Dozamelu, ul. Fabryczna 10

20.00-20.30 Ola Zielińska, Wera Bet It ain’t gonna fly 
Talk show – performans (obowiązują zapisy)

21.00-22.00 Mateusz Kowalczyk, Herba Polonica – 
performans, na terenie Przeglądu

26.06 SOBOTA

13.00-14.00 Oprowadzanie w polskim jęz. migowym, 
prowadzenie: Ewa Pluta (zapisy koordynowane przez Fundację 

Katarynka), start parking naprzeciwko wejścia

14.00-15.30 Forum Dialogu: Dołączysz do spotkania, jeżeli ktoś Cię 
wpuści! (obowiązują zapisy), WSB

15.30-17.00 Performatywny spacer dźwiękowy „Śpiewajmy Pa-fa-wag!” 
z Beatą Kwiatkowską i Sławomirem Wieczorkiem, prowadzenie: Daniel Brożek 

(obowiązują zapisy), start parking naprzeciwko wejścia

16.00-17.00 Kid Art Walk – oprowadzanie dla dzieci w wieku 6-12 lat, prowadzenie: Ewa 
Pluta (obowiązują zapisy), start parking naprzeciwko wejścia

17.00-18.30 Forum Dialogu: Uczestnicy spotkania czekają! (obowiązują zapisy), WSB

20.00-21.00 Oprowadzanie kuratorskie, prowadzenie: Anna Kołodziejczyk (obowiązują zapisy), 
start parking naprzeciwko wejścia

22.00-23.00 Kolektyw KWAS, Night Club Euforia – performans, na terenie Przeglądu

27.06 NIEDZIELA

13.00-14.00 Oprowadzanie z audiodeskrypcją, prowadzenie: Ewa Pluta (zapisy koordynowane 
przez Fundację Katarynka), start parking naprzeciwko wejścia

14.00-15.30 Forum Dialogu: Udostępniam, czy wszyscy widzą mój ekran? (obowiązują zapisy), WSB

16.00-17.30 Oprowadzanie Niedziela z Pafawagiem, start przy budynku Dozamelu, ul. Fabryczna 10  

17.00-18.30 Forum Dialogu: Twoje spotkanie wkrótce się rozpocznie! (obowiązują zapisy), WSB

20.00-21.00 Oprowadzanie kuratorskie, prowadzenie: Michał Bieniek (obowiązują zapisy), start 
parking naprzeciwko wejścia

28.06 PONIEDZIAŁEK

13.00-14.00 Oprowadzanie z cyklu BAW! Baby Art Walk, prowadzenie: Aleksandra Jach 
(obowiązują zapisy), start parking naprzeciwko wejścia

14.00-15.30 Kultura dla mas? – wykład i spotkanie z Iwoną Kałużą (obowiązują zapisy), WSB

16.00-17.00 Oprowadzanie z cyklu SAW! Senior Art. Walk, prowadzenie: Ewa Pluta (obowiązują 
zapisy), start przy budynku Dozamelu, ul. Fabryczna 10

17:00-18:30 Forum Dialogu: Dostęp przyznany (obowiązują zapisy), WSB

20.00-21.00 Oprowadzanie kuratorskie w j. angielskim, prowadzenie: Małgorzata Miśniakiewicz 
(obowiązują zapisy), start parking naprzeciwko wejścia

29.06 WTOREK

17.00-18.30 Kult Pafawagowskiej „Jednostki” – spotkanie z wydawnictwem Torypress, WSB

20.00-21.00 Oprowadzanie kuratorskie, prowadzenie: Małgorzata Miśniakiewicz (obowiązują 
zapisy), start parking naprzeciwko wejścia

www.survival.art.pl

PROGRAMPROGRAM

XIX Przegląd Sztuki SURVIVAL w tym roku potrwa pięć dni: od 25 
do 29 czerwca. Jednym z jego bohaterów będzie EN57 – słynna na 
całym świecie jednostka elektrycznego zespołu trakcyjnego
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#LatoNadOdrą

Wakacyjne życie Wrocławia toczy się na brzegach Odry. To tam przychodzimy, by się 
ochłodzić i odpocząć od miejskiego zgiełku. Kalendarzowe lato zbliża się wielkimi kro-
kami, pogoda dopisuje, sezon na plażowanie trwa w  najlepsze, więc podpowiadamy, 
gdzie szukać relaksu i wodnych atrakcji. W końcu mamy w mieście 5 dużych rzek, które 
w sumie dają aż 45 km nabrzeży.

Spacer lub wycieczka rowerowa po nadodrzańskich wałach, 
zwiedzanie Wrocławia z pokładu statku, relaks na jednej z plaż 
miejskich, a może nieco aktywniej? Odra ma wiele do zaofe-
rowania. Możemy popływać po niej kajakiem bądź rowerem 
wodnym, a niedawno na mapie odrzańskich atrakcji pojawiło 
się Odra Centrum – jedyne takie miejsce spotkań na wodzie 
w Europie. Sprawdziliśmy, gdzie, jak i za ile można bawić się 
nad naszą główną arterią rzeczną.

Zabawa i relaks

Pierwszy wybudowany na wodzie ośrodek edukacyjno-kul-
turalny, w którym odkryjemy tajniki wiedzy o Odrze, jest już 
otwarty. Odra Centrum przycumowało koło mostu Grun-
waldzkiego, a jego pracownicy zapraszają na odpoczynek, 
warsztaty i… sprzątanie rzek. Można również wypożyczyć 
kajak – koszt to 27 zł za 1 godzinę. Druga będzie gratis, jeśli 
pomożecie posprzątać Odrę i Oławę.

To nowe miejsce na odrzańskiej mapie atrakcji jest otwarte 
codziennie w godz. 10.00-22.00. Zostało wybudowane przez 
Fundację OnWater, którą kieruje Kamil Zaremba, właściciel 
pierwszego we Wrocławiu domu na wodzie. Na pokładzie 
znajduje się Akademia Węzłów, pracownia drukarek 3D, mała 
szkutnia, gdzie można poznać zasady budowy łodzi, Odrateka 
– zbiór książek i materiałów poświęconych Odrze, a także ka-
wiarnia i taras, z których możemy rozkoszować się pięknymi 
widokami.

Zajrzała już tu Ewelina Masztalerz, która przyjechała z rodzi-
ną do Odra Centrum z wrocławskich Hub. – To nasz debiut 
w budowaniu statków z napędem – uśmiecha się wrocławian-
ka. – Fajna zabawa nie tylko dla chłopaków, ale i dla mnie. 
Nakarmiliśmy rybki, budujemy statek, a dzieciaki pokochały 
breloczki z drukarki 3D – zachwala to miejsce mama 6-let-
niego Tymka i 4-letniego Janka.

Półkolonie nad Odrą

Przez pięć dni uczestnicy będą mieli okazję wspólnie z rówie-
śnikami biegać boso po trawie, chodzić po drzewach, budować 
zamki z piasku, pływać po Odrze, budować łodzie, wiązać że-

glarskie węzły, a jeśli nadal nie będą czuć się zmęczeni, wy-
niosą mnóstwo wiedzy o historii i środowisku Odry. Dla dzieci 
spragnionych nowych wyzwań, przyjaźni i nauki poprzez za-
bawę na świeżym powietrzu, Fundacja OnWater przygotowała 
półkolonie. Turnusy trwają od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 9.00-16.00 na terenie Mariny Viator przy ul. Na Grobli 
(dla dzieci w wieku 6-12 lat) oraz w Odra Centrum (dla dzieci 
w wieku 12-15 lat). Koszt to 790 zł. Cena zawiera warsztaty, 
trzy posiłki dziennie, opiekę wykwalifikowanej kadry i ubez-
pieczenie. Szczegółowy harmonogram i zapisy: odracentrum.
org, polkolonie@onwater.pl lub pod numerem telefonu 512 
406 070.

Z Wrocławia do Berlina

Odra łączy kraje. Ponad 20 śmiałków wypływa 17 czerwca ka-
jakami z Rancza nad Odrą przy ul. Rędzińskiej 54. Plan jest 
taki, żeby dopłynąć Odrą i Szprewą 
do Berlina. Spływ potrwa do 
27 czerwca.

– Pierwszy raz tę 
trasę pokonałem 
solo dwa lata 
t e m u .  R o k 
temu zorga-
nizowałem 
p i e r w s z y 

spływ, w którym uczestniczyło 15 osób. Było fenomenalnie. 
Zależy mi, żeby na stałe połączyć Wrocław z Berlinem szla-
kiem wodnym, nie tylko poprzez spływ, ale i inne imprezy 
oraz przez wspólne sprzątanie rzek – opowiada Dominik Do-
browolski, organizator wydarzenia.

W tym roku w spływie wezmą udział 24 osoby, 12 z Polski i 12 
z Niemiec. Do przepłynięcia mają 450 km.

Odpoczynek na plaży

Słońce grzeje, a my łapiemy chętnie jego promienie na plażach 
miejskich, których z roku na rok przybywa we Wrocławiu. Od 

5 czerwca działa Marina Kleczków przy ul. Pasterskiej 2. Po-
wstała w starym, zabytkowym kąpielisku Różanka. To jedyny 
beach bar w mieście, który ma również strefę zadaszoną. Co 
prawda Marina Kleczków miała już swoje małe otwarcie, ale 
hucznie świętować będzie w najbliższą sobotę (19 czerwca) 
w rytmach muzyki Conga Line. Start o godz. 19.00. Wstęp jest 
wolny.

Plaże miejskie cieszą się dużą popularnością. A właściciele 
barów nad Odrą prześcigają się w pomysłach na to, jak zachę-
cić wrocławian do odwiedzin. Łukasza Syburskiego wraz  jego 
z dziewczyną Agnieszką Król spotkaliśmy, gdy odstresowy-
wali się przed zbliżającą się obroną licencjacką na plaży ZaZoo 
Beach Bar, niedaleko mostu Zwierzynieckiego. – W wakacje 
planujemy objazdówkę po wszystkich plażach miejskich we 
Wrocławiu – śmieją się student zarządzania z językiem an-
gielskim i studentka informatyki w biznesie na Uniwersytecie 
Ekonomicznym.

A mają w czym wybierać, bo na mapie Wrocławia jest już kil-
kanaście plaż. Nie tylko możemy tam poskromić głód i ugasić 
pragnienie podczas upalnych dni. W beach barach organizowa-
ne są również wieczorki muzyczne, koncerty, warsztaty o róż-
nej tematyce zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, czy popularne 
ostatnio zajęcia jogi. Oprócz relaksu na leżaku czy w hamaku 

W Odra Centrum czeka wiele atrakcji. Można nie tylko wypożyczyć kajak, ale również poznać zasady budowy łodzi

 Łukasz Syburski wraz z dziewczyną Agnieszką Król relaksują się na plaży ZaZoo koło mostu Zwierzynieckiego 

Lato we Wrocławiu – tak spędzisz je nad Odrą
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#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

 Łukasz Syburski wraz z dziewczyną Agnieszką Król relaksują się na plaży ZaZoo koło mostu Zwierzynieckiego 

Na wycieczkę po Wrocławiu można wybrać się statkiem, kajakiem, rowerkiem wodnym czy motorówką

z książką, coś dla 
siebie mogą znaleźć 
również miłośnicy 

aktywnego wypo-
czynku. Na naj-

większej sztucz-
nej plaży w Polsce, czyli w Hot Spocie przy ul. Wejherowskiej 
(obok hali Orbita), znajdują się boisko do siatkówki i badmin-
tona, piłki nożnej dla dzieci, tor do skimboardu (ślizganie się 
na specjalnej desce na wodzie) i do gry w boule. Obok Formy 
Płynnej koło mostu Grunwaldzkiego znajduje się bulwar Po-
litechniki Wrocławskiej z boiskiem do siatkówki plażowej. Zaś 
w Hydroplanie przy ul. Kunickiego, gdzie woda ma pierwszą 
klasę czystości, można nurkować pod okiem instruktora albo 
wypożyczyć kajak. Jeśli jednak wolicie oglądać sport niż go 
uprawiać, to niektóre z plaż, jak na przykład Prosto z Mostu 
Beach Bar przy mostach Warszawskich, transmitują piłkarskie 
mecze Mistrzostw Europy. Najlepiej śledzić organizowane wy-
darzenia na ich profilach w mediach społecznościowych.

Wypożycz sprzęt wodny

Spokojny relaks na kajaku czy odrobina szaleństwa na moto-
rówce? W wypożyczalniach sprzętu wodnego możesz wynająć 
kajaki, motorówki, gondole lub rowery wodne i katamarany. 
Pojazdy znajdziecie na przykład w Zatoce Gondoli.

Wynajęcie kajaku kosztuje tu 25 zł (za 60 min) bądź 20 zł (za 30 
min). Cena wypożyczenia motorówki zależy od jej wielkości – 
zaczyna się od 99 zł za godzinę i od 55 zł za 30 min. W ofercie są 

również rejsy romantyczne i ekstremalne jachtem motorowym. 
Natomiast wypożyczenie gondoli wiosłowej na godzinę to koszt 
35 zł, a na pół godziny – 25 zł. Rower wodny kosztuje 50 zł (60 
min) lub 30 zł (30 min). Więcej informacji na zatokagondoli.pl.

Po Odrze pływają też katamarany. Trasy ustalane są indy-
widualnie podczas czarterów. Jeśli chcesz popłynąć w rejs, 
po prostu przyjdź na przystań przy moście Piaskowym, 
ul. Grodzka 15 bądź na przystań przy moście Uniwersyteckim, 
ul. Grodzka 1. Jeśli chcesz wynająć statek na zorganizowaną 
imprezę, zadzwoń pod nr telefonu 693 518 782.

Parostatkiem w piękny rejs…

… jak śpiewał Krzysztof Krawczyk. We Wrocławiu jest to 
możliwe – i to nie tylko statkami, ale również jachtami czy 
katamaranami. Rejs po Odrze to sposób na poznanie miasta 
od strony rzeki. Na trasie znajdują się najważniejsze zabytki 
i atrakcje Wrocławia: Ostrów Tumski, Wyspa Słodowa, Uni-
wersytet Wrocławski, bulwary Dunikowskiego, most Pokoju 
i most Grunwaldzki i wrocławskie zoo.

Rejsy odbywają się co 15 minut. Na wycieczkę można wyruszyć 
z kilku przystani:

Pod Mostem

Otwarcie: od godz. 10.00 (zależnie od pogody)
Lokalizacja: most Piaskowy (róg ul. Grodzkiej i św. Jadwigi)
Statki: Korsarz, Pirat, Bolek, Lolek, Tara
Czas trwania rejsu: około 45 min
Cena: bilet normalny – 30 zł, ulgowy – 20 zł

Piaskowa

Otwarcie: od godz. 10.00 (zależnie od pogody)
Lokalizacja: ul. Grodzka (przy sklepie z miodami)
Statki: Kaczuszka, Santa Clara
Czas trwania rejsu: ok. 45 min
Cena: bilet normalny – 30 zł, ulgowy – 20 zł

Przystań Tumska

Otwarcie: od godz. 10.00 (zależnie od pogody)
Lokalizacja: bulwar Włostowica (od strony mostu Tumskiego)
Statki: Korsarz, Pirat, Bolek, Lolek, Tara
Czas trwania rejsu: około 45 min
Cena: bilet normalny – 30 zł, ulgowy – 20 zł

Przystań Miłości

Otwarcie: od godz. 10.00 (zależnie od pogody)
Lokalizacja: ul. N.M. Panny/bulwar Wyszyńskiego  
(przy moście Tumskim)
Statki: Korsarz, Pirat, Bolek, Lolek, Tara
Czas trwania rejsu: około 45 min
Cena: bilet normalny – 30 zł, ulgowy – 20 zł

Zatoka Gondoli

Otwarcie: od godz. 10.00 (zależnie od pogody)
Lokalizacja: ul. Purkyniego 9
Statki: Bolek, Lolek
Czas trwania rejsu: około 45 min

Przystań Zoologiczna

Przystań dla osób wysiadających przy ogrodzie 
zoologicznym (wejście Japońskie)

Rejsy statkami Nereida, Wiktoria, Goplana, Driada, Gucio, 
Tramwaj Wodny „1” i Statek Wratislavia „Restauracja z nur-
tem” proponuje Wrocławska Żegluga Pasażerska. Rejs w dwie 
strony kosztuje 25 zł (bilet normalny) lub 20 zł (bilet ulgo-
wy). Można też zamówić rejs całodzienny lub specjalny dla 
większej grupy, z okazji imienin, urodzin czy wesela. Statki 
wyruszają zazwyczaj z Przystani Kardynalskiej. Szczegóły na 
stronie www.statekpasazerski.pl.

Paulina Czarnota
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Lato we Wrocławiu – tak spędzisz je nad Odrą
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Zarząd Zasobu Komunalnego szuka firmy, która odnowi elewację w ponad 120-letniej kamienicy nr 33 przy ulicy Księ-
cia Witolda na osiedlu Nadodrze. Budynek w ramach prac zostanie też podłączony do sieci ciepłowniczej.  

Wybudowana na przełomie XIX 
i XX wieku kamienica składa 
się z pięciu kondygnacji nad-
ziemnych, a na parterze budyn-
ku znajduje się lokal użytkowy. 
W ostatnich latach w budynku 
przeprowadzono kilka remontów, 
w tym klatki schodowej. 

Elewacja plus ogrzewanie

W najbliższych miesiącach, dzięki 
zleconym pracom kamienica nie 
tylko odzyska dawny blask, ale 
też zostanie wyposażona w eko-
logiczne ogrzewanie z miejskiej 
sieci ciepłowniczej. Przyszły wy-
konawca w ramach umowy prze-
prowadzi także remont balkonów 
i tarasów. 

W budynku wymienione zostaną 
istniejące instalacje sanitarne. 
Realizacja tych prac będzie moż-
liwa dzięki dofinansowaniu z fun-
duszy Unii Europejskiej.  

115 na liście

To jeden z 115 budynków komu-
nalnych, które w tym roku przejdą 

proces zmiany systemu ogrzewa-
nia na nowy ekologiczny. - To dla 
nas jedno z priorytetowych zadań, 
które konsekwentnie realizujemy - 
zapewnia Tomasz Jankowski z Za-
rządu Zasobu Komunalnego. 

Przybliżony koszt remontu kamie-
nicy 33 z ul. Księcia Witolda będzie 

znany po otwarciu ofert. Zaplano-
wano je na koniec czerwca. Prace 
remontowe mają potrwać 7 miesię-
cy od momentu podpisania umowy. 

Czym zarządza ZZK

Zarząd Zasobu Komunalnego we 
Wrocławiu to należąca do Gmi-

ny Wrocław jednostka budżetowa, 
która w jej imieniu zarządza nie-
ruchomościami. W swoim zasobie 
ma ponad 21 tysięcy lokali miesz-
kalnych, blisko tysiąc kamienic i 1,5 
tysiąca lokali użytkowych na terenie 
Wrocławia. 

Redakcja

Nasze osiedla

Strefa Kultury Wrocław zaprasza na sąsiedzkie spacery po ciekawych i często zapomnianych zakamarkach siedmiu wro-
cławskich osiedli: Różanki, Hub, Przedmieścia Oławskiego, Brochowa, Kleczkowa, Ołbina i Gajowic. 

Gdzie przed wojną biło kwaśne 
źródełko z leczniczą wodą? Jakie 
sekrety skrywa najstarszy park we 
Wrocławiu? Na którym osiedlu ho-
dowano kiedyś karpie? Odpowiedzi 
na te pytania możecie poznać pod-
czas sąsiedzkich spacerów, które 
potrwają od czerwca do września. 
Podwórkowe wyprawy będą oka-
zją, by poznać ich niepowtarzalny 
klimat i wiele zaskakujących oraz 
nieznanych historii. Spacerom 

przewodził będzie Szymon Mara-
szewski, absolwent filozofii i autor 
książki „Wrocław. Miasto jest Two-
je!”. Szymon jest licencjonowa-
nym przewodnikiem wrocławskim. 
Już od kilku lat, we współpracy 
z programem Sąsiadujemy, odkry-
wa przed mieszkańcami uroki i se-
krety wrocławskich podwórek.

Organizatorzy zapraszają do 
wspólnego odkrywania lokal-

nych przestrzeni i opowieści. 
W trakcie sąsiedzkich spacerów 
z pewnością znajdą dla siebie 
coś ciekawego zarówno miło-
śnicy historii, jak i architektury, 
a nawet przyrody. W każdy po-
przedzający dany spacer ponie-
działek, na Facebooku Sąsiaduje-
my (facebook.com/sasiadujemy) 
i  stronie internetowej Strefy 
Kultury Wrocław pojawiać się 
będzie specjalny link dla osób 

zainteresowanych dołączeniem 
do wycieczki. Udział w spacerach 
jest bezpłatny.

Terminy wędrówek

Sobotnie spacery potrwają oko-
ło dwóch godzin, startują zawsze 
o godz.  11:00.

 ◼ 26.06 Różanka - zapisy od 21.06

 ◼ 3.07 Huby - zapisy od 28.06

 ◼ 10.07 Przedmieście Oławskie - 
zapisy od 5.07

 ◼ 17.07 Różanka - zapisy od 12.07

 ◼ 24.07 Brochów - zapisy od 19.07

 ◼ 31.07 Kleczków - zapisy od 
26.07

 ◼ 7.08 Huby - zapisy od 2.08

 ◼ 14.08 Ołbin - zapisy od 9.08

 ◼ 21.08 Gajowice - zapisy od 16.08

 ◼ 4.09 Różanka - zapisy od 30.08

 ◼ 11.09 Huby - zapisy od 6.09

 ◼ 18.09 Gajowice - zapisy od 13.09

Redakcja

CAŁY WROCŁAW 
Sąsiedzkie spacery na drugie śniadanie

NADODRZE  
Wyładnieje i zyska ciepło z miejskiej sieci 

Żółty Parasol 
zbiera na solary
Stowarzyszenie Żółty Parasol, 
które prowadzi Ołbińskie Cen-
trum Aktywności Lokalnej, 
rozpoczyna letni sezon wyda-
rzeń plenerowych.  

Do ich organizowania potrze-
buje agregatu solarnego. Do-
tychczasowy jest spalinowy, 
hałaśliwy i negatywnie wpły-
wa na środowisko. Dlatego 
stowarzyszenie chce kupić 
ekologiczny generator prądu, 
zasilany przy pomocy pane-
li fotowoltaicznych i zachę-
ca mieszkańców do wspar-
cia. Link do zbiórki: zrzutka.
pl/6679nf. Dzięki nowemu 
sprzętowi Żółty Parasol uru-
chomi słoneczną energię na 
całym Ołbinie. Wydarzenia 
plenerowe organizowane np. 
w parku Tołpy będą wtedy za-
silane słońcem.

Zbuduj latawiec 
na Dzień Taty

L a t a w c e  s ą  n a j s t a r s z y m i 
obiektami latającymi. Wie-
dzieliście o tym? Prawdopo-
dobnie znane były w Chinach 
już w V wieku p.n.e. Wykorzy-
stywano je m.in. jako atrakcje 
podczas różnych uroczystości.

Z okazji Dnia Taty Brochow-
skie Centrum Aktywności Lo-
kalnej przy ul. Koreańskiej 1a 
zaprasza dzieci wraz z tatusia-
mi na wspólne warsztaty, pod-
czas których skonstruują swój 
własny, oryginalny latawiec. 
Bezpłatne warsztaty odbędą 
się w środę 23 czerwca. Liczba 
miejsc jest ograniczona. Zapisy 
przez formularz: l.wroclaw.pl/
warsztaty-latawce.

Noc Świętojańska 
w CK Zamek

Zwana również Kupalnocką, 
jest obchodzona w Leśnicy od 
połowy lat 70. Mowa o Nocy 
Świętojańskiej. W tym roku 
CK Zamek przygotowało z tej 
okazji piknik rodzinny, któ-
ry odbędzie się w najbliższym 
otoczeniu zamku: na tarasach, 
w amfiteatrze i parku krajo-
brazowym. 

Piknik zaplanowano na 26 
czerwca (sobota).  Potrwa 
w godz. 11.00-20.00. W pro-
gramie obchodów są koncert 
muzyki tradycyjnej, warsztaty 
stolarskie, nie zabraknie rów-
nież jarmarku świętojańskie-
go z tradycyjnymi wyrobami, 
produktami regionalnymi, rę-
kodziełem, zabawkami i ozdo-
bami hand made. 
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Podczas wędrówek z przewodnikiem można wybrać się na Ołbin do parku Tołpy i odkryć jego sekrety 

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to remont budynku przy ul. Księcia Witolda 33 ruszy latem 
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W Nowej Rudzie można wspiąć się na punkt widokowy na Górze Świętej Anny, a potem zjechać głęboko pod ziemię, by zobaczyć pozostałości 
dawnej kopalni. Miasteczko na pograniczu Gór Sowich i Gór Stołowych ma czym przyciągnąć turystów.

Nowa Ruda leży między wzniesie-
niami Wzgórz Włodzickich, w do-
linie rzeki Włodzicy. Uformowanie 
terenu dodaje miasteczku malow-
niczości, dlatego warto zobaczyć 
jego panoramę z punktu widoko-
wego na Górze Świętej Anny lub 
jadąc pociągiem. 

Najlepiej wybrać się tam właśnie 
koleją. Trasa Kłodzko – Wałbrzych 
uchodzi za jedną z najpiękniej-
szych w Polsce. W drodze do No-
wej Rudy pociąg przejeżdża wielo-
ma tunelami i wiaduktami. Wysoki 
na 40 metrów wiadukt nad doliną 
Woliborki to imponująca kon-
strukcja, a wrażenie z przejazdu to 
dopiero zapowiedź emocji, które 
będą towarzyszyć podczas odwie-
dzin w Nowej Rudzie.

Rynek za dnia i w nocy

Spacer po Nowej Rudzie najlepiej 
rozpocząć od Rynku. Otoczony ko-
lorowymi kamienicami plac z neo-
renesansowym ratuszem otrzymał 
tytuł Najładniejszego Rynku w Pol-
sce. Dzisiaj ratusz pełni funkcje re-
prezentacyjne, ale dawniej w jego 
podziemiach przetrzymywano 
skazańców. Przy Rynku stoi zamek, 
chociaż od najbardziej reprezen-
tacyjnej strony niewiele ma cech 

budowli warownej. Powstał w XVI 
wieku jako rezydencja rodu Still-
friedów na skarpie nad Włodzicą, 
potem był wielokrotnie niszczony 
i przebudowywany. Na Rynek war-
to wrócić po zmroku, kiedy jego 
walory architektoniczne podkreśla 
iluminacja.

Tkacze i górnicy

Przez stulecia Nowa Ruda rozwi-
jała się jako miasto przemysłowe. 
Była ważnym ośrodkiem tkac-
kim i górniczym. Pod koniec XX 
wieku zamknięte zostały zakłady 
włókiennicze, zlikwidowano ko-
palnie. Jednak w miasteczku dba 
się o relikty przeszłości. Przy uli-
cy Nadrzecznej można obejrzeć 
Domy Tkaczy z XVII i XVIII wie-
ku. To element trasy spacerowej 
po najstarszej części miasta. Jej 
ozdobą jest jedyna na ziemi kłodz-
kiej – kaplica loretańska. Podczas 
spaceru po mieście warto skorzy-
stać z darmowej aplikacji, która 
pozwoli lepiej poznać jego prze-
szłość. 

Punktem obowiązkowym na tra-
sie wycieczki do Nowej Rudy jest 
Dawna Kopalnia, czyli muzeum 
górnictwa. To miejsce, w którym 
prezentowane są dawne i bliższe 

współczesności sprzęty górnicze. 
Muzeum ma wyjątkową kolekcję 
skamielin znalezionych w miej-
scowych kopalniach. Największą 
atrakcją jest trasa wytyczona ko-
rytarzami dawnego wyrobiska – 
ma około 700 metrów, można ją 
też pokonać podziemną kolejką.

Dla aktywnych

Poszukiwacze mocnych wrażeń 
mogą skorzystać z  najwyższej 
w Polsce ścianki wspinaczkowej. 
Ma blisko 59 metrów i powstała 
na pokopalnianym szybie Nowy I. 

Miasto i jego okolice dobrze widać 
także z wież widokowych na Gó-
rze Wszystkich Świętych i Górze 
Świętej Anny. Można tam dojść lub 
wjechać na rowerze. Z wież rozpo-
ścierają się widoki na góry Sowie, 
Stołowe i Bardzkie. Przy dobrej 
pogodzie dojrzy się nawet Śnieżkę. 
W pobliżu kaplicy na Górze Świętej 

Anny przygoto-
wane jest miejsce na piknik. 
Nowa Ruda to również doskona-
ła baza wypadowa do poznania 
atrakcji regionu. Miasto oplata 
sieć tras rowerowych, łatwiejszych 
oraz dla bardziej doświadczonych 
miłośników dwóch kółek.

Od hymnu Japonii po Góry 
Literatury

Chlubą Nowej Rudy są wybitni 
twórcy związani z miasteczkiem. 
To miejsce urodzenia Franza Ec-
kerta, XIX-wiecznego kompozy-
tora, autora hymnu Japonii oraz 
Cesarstwa Koreańskiego. W pobli-
żu Nowej Rudy swój dom ma Olga 
Tokarczuk. Noblistka jest patron-
ką literackiego Festiwalu Góry Li-
teratury, którego część wydarzeń 
organizowanych jest w  Nowej 
Rudzie. W mieście powstaje dom 
pracy twórczej dla pisarzy, to 
także inicjatywa autorki „Ksiąg 
Jakubowych”. Latem w mieście 

o d b y w a  s i ę 
wiele imprez 
plenerowych, 

koncertów, pikni-
ków. Jednym z najbarwniejszych 
jest Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru. 

Jak dojechać?

Samochodem dojedziemy do No-
wej Rudy w niecałe 2 godziny, to 
około 90 kilometrów. Z Wrocła-
wia należy się kierować na S8 na 
Kłodzko. W Łagiewnikach zjechać 
w stronę Dzierżoniowa, a potem 
obrać kierunek na Bielawę i Nową 
Rudę. Przejazd koleją (ok. 110 ki-
lometrów) zajmuje od 1,5 do 2 
godzin, z przesiadką na stacjach 
Wałbrzych Główny lub Kłodzko 
Główne.

Redakcja

Odwiedź Dolny Śląsk

NOWA RUDA 
Zobacz miasto: raz pod niebem, raz pod ziemią

Tomasz Kiliński 
Burmistrz Nowej Rudy

Tak prezentuje się oświetlony noworudzki Rynek z pomnikiem św. Jana Chrzciciela i Jezusa 

Nowa Ruda to ciekawe miejsce, 
położone na Wzgórzach 
Włodzickich. Stawiamy na lekki, 
nieuciążliwy przemysł, aby 
miasto mogło się rozwijać przede 
wszystkim wykorzystując swój 
potencjał turystyczny. Miasto 
i jego okolice to wspaniałe miejsce 
do wypoczynku i uprawiania 
wielu aktywności sportowych. 

Trasy rowerowe, które łączą trzy 
części Nowej Rudy, są elementem 
większego systemu, otwierającego 
drogę w Góry Sowie, Góry Stołowe, 
na ziemię broumovską, a także na 
szlaki MTB. 
Liczymy na to, że osobom, które 
nas odwiedzą, pozostaniemy na 
długo w pamięci i z przyjemnością 
będą do nas wracać.
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NOWA RUDA

Przejazd wiaduktem przez Nową Rudę cieszy się popularnością 
wśród miłośników kolei i pięknych widoków
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Kilkanaście, a może kilkadziesiąt - nie wiadomo dokładnie, ile osobników północnoamerykańskiego żółwia ozdobnego mieszka w zbiornikach wod-
nych na terenie Wrocławia. Od lipca do października potrwa  akcja odławiania tych gadów i przenoszenia do dwóch miejsc azylu: pod Poznań i Lublin.  

Koniec z poznawaniem słonecznej 
wiosny we Wrocławiu  po wygrze-
wających się na brzegach fosy żół-
wiach ozdobnych trzech odmian: 
żółtobrzuchego, żółto-i czerwo-
nolicego. Już od lipca na zlecenie 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska naukowcy z Towarzystwa 
Herpetologicznego NATRIX zaczną 
umieszczać pułapki z pochylnią 
w fosie miejskiej. - Wiemy, że wła-
śnie tam żyje najwięcej tych żółwi. 
Cieszymy się, że ich przeprowadz-
ką zajmą się eksperci  - mówi Ma-
rek Szempliński z Zarządu Zieleni 
Miejskiej we Wrocławiu. 

Poczeka w pułapce

TH NATRIX zamierza umieścić 
w fosie 3 lub 4 pułapki na żółwie.  
- Co kilka dni będziemy sprawdzać 
wszystkie po kolei i wyciągać z nich 
zwierzęta - tłumaczy Aleksandra 
Kolanek, prezeska TH NATRIX. 
–Przetransportujemy je do dwóch 

miejsc, prowadzonych przez Uni-
wersytet Przyrodniczy w Pozna-
niu i Fundację Epicrates z Lublina.  
Żaden żółw nie zginie podczas tej 

akcji - zapewnia prezes NATRIX. 
Zaznacza, że operacja odławia-
nia jest konieczna, bowiem żółw 
ozdobny wypuszczany na wol-

ność przez znudzonych hodow-
ców może stanowić zagrożenie 
dla rodzimych gatunków płazów 
i gadów. Żyje już we wszystkich 
większych miastach Polski oprócz 
Podlasia, Warmii i Mazur, bo mu 
tam za zimno.  

Groźny intruz

- W Poleskim Parku Narodowym 
poważnie zagraża populacjom 

żółwia błotnego - informuje 
Aleksandra Kolanek. Poza tym 

żółw ozdobny jest gatunkiem 
inwazyjnym, żarłocznym 
i wszystkożernym, może 
też przenosić na  ptaki 
i ryby różne patogeny, jak 
np. salmonella. 

Człowiek kąpiąc się albo je-
dząc ryby z takiego zbiornika 

też może się zarazić. 

Anna Aleksandrowicz

Ara szafirowa, papużka ostrosterna, szpak balijski, amazonka pąsowa. Osobniki tych jednych z najbardziej zagrożonych gatunków ptaków na świe-
cie dostały nowy dom - odnowiony pawilon ptaszarni we wrocławskim zoo. Po 50 latach doczekał się remontu z prawdziwego zdarzenia. 

We wrocławskim ogrodzie zoo-
logicznym żyje ponad 10 tysięcy 
zwierząt z ponad 1100 gatunków. 
W ciągu ostatnich 14 lat przepro-
wadzono tutaj 200 inwestycji. Pta-
szarnia autorstwa Carla Schmidta 
potrzebowała renowacji, bowiem 
gdy ją otwarto dla publiczności 
w 1889 roku, to potem nigdy nie 
przeszła generalnego remontu. 
Ostatnie naprawy miały miejsce 
w latach 1967-1971.

Nowoczesny zabytek

Remont trwał ponad 4 lata i kosz-
tował 6,8 mln zł, z czego 2,6 
mln zł zoo pozyskało z funduszy 
unijnych (RPO WD), a 170 tys. 
zł - z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu. Pieniądze 
unijne wykorzystano na popra-
wę efektywności energetycznej 
i oprawę edukacyjną. W ptaszarni 
zadbano o warunki hodowlane: 
w czterech wolierach zainsta-
lowano deszczownice, które raz 
dziennie imitują opady w lasach 
deszczowych, temperatura we-
wnątrz budynku nie spada nigdy 
poniżej 20 st. C, a opiekunowie 
mogą dzięki kamerom monitoro-
wać proces znoszenia, wysiady-
wania, wykluwania i odchowywa-
nia piskląt.

Dzioborożcowa na jajach

Dotychczas w ptaszarni miesz-
kało około 60 gatunków ptaków, 

w 38 wolierach zewnętrznych 
i wewnętrznych. Po remoncie 
powstały cztery wielogatunko-
we woliery i 6 jednogatunko-
wych „prywatnych apartamen-
tów”, które można łączyć. W tych 
ostatnich zamieszkają najrzadsze 

i najbardziej zagrożone gatun-
ki. Jednymi z takich lokatorów są 
dzioborożce palawańskie z Filipin. 
Już przystąpiły do lęgów – sami-
ca „zamurowała” się w nowym 
gnieździe. Jeśli wszystko dobrze 
pójdzie, to pierwszymi pisklętami 

wyklutymi w ptaszarni będą jedne 
z najrzadszych, najbardziej za-
grożonych i najmniej poznanych 
gatunków ptaków na świecie.

Ptaszarnia jest otwarta codzien-
nie od godz. 9.00. Ptaki muszą się 

przyzwyczaić do ludzi, dlatego 
do 20.06  będzie otwarta do godz. 
15.00, a od 28.06 - do 18.00 w dni 
powszednie i do 19.00 w week-
endy. 

Bartosz Moch

Dla mieszkańca

Zoo zaprasza do wyremontowanej ptaszarni

Żółwie z wrocławskiej fosy czeka przeprowadzka
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132-letni pawilon ptaszarni ma 1,1 tys. mkw. powierzchni. Po remoncie widać zabetonowane w ścianach kolumny i odnowioną fontannę
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Żółw żółtobrzuchy, staw na Pilczycach, w kółku - czerwonolicy
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Wrocławskie pokolenia

„Spisałam się, bo od tego zależy przyszłość m.in. polityki 
społecznej, integracja migrantów. Jako Fundacja Ukraina 

podkreślamy, że to obowiązek każdego mieszkańca Polski. 
Statystyka to zwierciadło prawdziwych potrzeb obywateli, 

dzięki spisowi państwo będzie mogło je zaspokajać. To także 
pierwszy spis, który obejmuje również obywateli innych 

krajów zamieszkujących w Polsce. Instrukcję do samospisu 
przygotowano po ukraińsku, rosyjsku i angielsku. Każdy, kto 

spisze się na oficjalnej stronie GUS, może mieć pewność, że jego 
dane są bezpieczne”. 

Sofia Baianova 
specjalistka ds. promocji i PR Fundacji Ukraina

Zasady spisu

Spis trwa od 1.04 do 30.09 2021 
r. Powinni do niego przystą-
pić wszyscy mieszkańcy Pol-
ski, cudzoziemcy, a także Po-
lacy mieszkający za granicą. 
Najlepiej wypełnić formularz 
spisowy stronie spis.gov.pl. 
Można także spisać się przez 
telefon. Na infolinii 22 279 99 

99 (pn.-pt. 8.00-18.00) lub gdy 
zadzwoni rachmistrz (z nume-
ru 22 828 88 88 lub 22 279 99 
99). Rachmistrzowi nie moż-
na odmówić realizacji spisu. 
Wszystkie dane osobowe prze-
twarzane w czasie spisu są po-
ufne. 

Od 26 czerwca wraz z wakacjami startuje tegoroczna edycja projektu Parki ESK Emocje-Sport-Kultura. Dwa pawilony, w których odbywać się będą 
wydarzenia, za sprawą artystki Anny Bieli, właśnie zmieniły swój wygląd. Spacerowicze mogą już podziwiać te plenerowe dzieła sztuki.

Pawilony kultury stoją  w 10 
miejscach we Wrocławiu. Z po-
czątkiem wakacji zaplanowane 
w nich atrakcje ruszą w parkach: 
Południowym, Staszica, Leśnic-
kim, Strachocińskim, Tarnogaj-
skim, Tołpy, Marii Dąbrowskiej 
oraz przy skwerze de Veuster na 
Szczepinie. Pawilony prowadzo-
ne są przez Wrocławskie Centrum 
Rozwoju Społecznego i organiza-
cje pozarządowe.

Zrób coś sam

Odwiedzający je wrocławianie 
będą mogli skorzystać z przygo-
towanych propozycji, ale także 
zaproponować własne działania. 
Każdy z pawilonów kultury ma 

swojego opiekuna – organizację 
pozarządową – która wstępnie 
przygotowuje program, ale za-
prasza też do współtworzenia 
wydarzeń. Propozycje będą na 
bieżąco ogłaszane na profilu: 
www.facebook.com/ParkiESK. 

Weekendowy relaks

Pawilony będą działać w soboty 
i niedziele od 26 czerwca do 26 
września br. w godz. 15.00-20.00 
(w wakacje) oraz w godz. 15.00-
19.00 (we wrześniu). Udział we 
wszystkich zorganizowanych 
wydarzeniach jest bezpłatny, po-
dobnie jak korzystanie ze sprzętu 
rekreacyjno-sportowego, który 
będzie dostępny na miejscu. 

Nowe oblicze 

Przed rozpoczęciem sezonu dwa 
pawilony zmieniły się nie do 
poznania. Zamiast białych „pu-
dełek” byłych kontenerów oce-
anicznych, spacerowicze mogą 
podziwiać teraz plenerowe dzieła 
sztuki. A wszystko za sprawą ar-
tystki Anny „aner” Bieli.

- Pawilony Parków ESK od wielu 
lat stanowią bazę działań spo-
łecznych, kulturalnych, eduka-
cyjnych czy sportowych. Cie-
szymy się, że dzięki podjęciu 
współpracy z wrocławską artyst-
ką kontenery zyskają nowe obli-
cze, które jeszcze bardziej umili 
wrocławianom czas spędzany 

w zielonych miejscach Wrocławia 
i umożliwi bezpośredni kontakt 
ze sztuką- mówi Dorota Feliks, 
dyrektor Wrocławskiego Centrum 
Rozwoju Społecznego.

- W Parkach każdy może zorga-
nizować wydarzenie dla innych, 
podzielić się swoimi umiejętno-
ściami, pasjami, zainteresowa-
niami, talentami - dr Anna Bie-
la dzieli się z nami swoją pasją 
i swoim talentem – dodaje.

Miejsca z motywem

W 2020 r., w ramach projektu 
MADOA bezRAM, Anna Biela od-
malowała pawilon w parku Połu-
dniowym. Dla tego miejsca jako 

przewodni wybrała motyw dębo-
wy. Pawilon stoi bowiem wśród 
starych dębów. 

W maju 2021 r. rozpoczęła pra-
ce nad odmalowaniem pawilonu 
w parku Staszica. Na symbol par-
ku wybrane zostały konie, gdyż 
powstał on w miejscu dawnego 
targu końskiego. Proces malowa-
nia można śledzić na żywo w par-
ku i w social mediach artystki. Już 
wiadomo, że przestrzenią dla 
twórczej wypowiedzi malarki sta-
ną się kolejne pawilony. 

Agata Zięba

Emocje, sport i kultura we wrocławskich parkach
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Spisali się już dla Polski:  
Sofia Baianova, Fundacja Ukraina

Do 18 czerwca  
spisz się mobilnie 

Anna Biela na motyw przewodni pawilonu w parku Staszica wybrała konie, bo w tym miejscu funkcjonował kiedyś targ koński – artystkę można obserwować przy pracy 

spis.gov.pl

To wspólna inicjatywa Wojewódzkiego 
Biura Spisowego i Gminnego Biura 
Spisowego we Wrocławiu, która ma 

ułatwić samospisanie się przez internet. 
Przeszkoleni pracownicy Urzędu 

Statystycznego i Urzędu Miejskiego 
Wrocławia udzielą wsparcia i pomogą 

każdemu się spisać. Mobilny 
punkt spisowy będzie otwarty 

w godzinach 9.00-15.00.

W dniach 17 i 18 czerwca  
w punkcie szczepień na Stadionie 
Wrocław otwarty będzie mobilny 

punkt spisowy. 

www.wcrs. wroclaw.pl
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#LatoNadOdrą

Wrocławskie pokolenia

Ma 13 lat i już czyta książki w oryginale w 6 językach: po polsku, angielsku, francusku, niemiecku, rosyjsku i w rodzimym ukraińskim. Zamierza 
jeszcze nauczyć się chińskiego i arabskiego. Nadia Polchaninova z SP 113 przy ul. Zemskiej we Wrocławiu w ciągu 10 minut przekonała komisję, że 
nie ma dwóch takich samych  ogrodów, przytaczając przykłady wrocławskich parków i ogrodów. I wygrała - jako pierwszy obcokrajowiec - XXVII 
Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy, pokonując koleżanki i kolegów z Polski. 

Nadia wraz z rodziną do Wrocła-
wia przyjechała z Charkowa na 
Ukrainie. Gdy dowiedziała się, 
że będzie mieszkać w Polsce, od 
razu zaczęła uczyć się polskiego. 
Oglądała polskie filmy, seriale 
i bajki. Czytała też książki.

Ciągle zaczytana

Pierwszą książką, jaką poznała 
po polsku, była powieść „Chłop-
cy z Placu Broni”. Bardzo jej się 
spodobała - tak jak „Syzyfowe 
prace” Stefana Żeromskiego, 
które przeczytała dwa razy. Pol-
skiego uczyła się sama. - Pisałam 
na karteczkach słówka - z jednej 
strony po polsku, z drugiej po 
ukraińsku – opowiadała dziew-
czynka, gdy wraz z mamą Olgą 
i  nauczycielką od polskiego 
Sylwią Nolbert przyjechała na 
spotkanie z Bohdanem Anisz-
czykiem, przewodniczącym 
R a d y  M i e j s k i e j 

Wrocławia. – W języku polskim 
najtrudniejsza jest dla mnie wy-
mowa niektórych słów, ale i tak 
dużo trudniejszy jest niemiecki 
– uważa.

Poza językiem polskim i ukraiń-
skim, Nadia zna dobrze rosyjski, 
angielski, francuski (uwielbia 
Balzaka) i niemiecki. Wszystkich 
zaczęła się uczyć sama w domu. 

Polonistka Nadii, Sylwia Nol-
bert,  jest  pewna,  że dziew-
czynka ma wyjątkowy talent do 
nauki języków obcych. Gdy rok 
temu przyjechała do Wrocławia, 
poprosiła nauczycielkę o listę 
lektur, które powinna nadro-
bić. Szczególnie jej się spodobał 
Sienkiewicz i Żeromski. - Nadia 
mówi piękną polszczyzną, choć 
wypowiada się bardziej kwieci-
ście niż jej rówieśnicy - uważa 
Sylwia Nolbert. 

M i l c z a ł a  c a ł e 
dwa lata

Nadia zaczęła mó-
wić dość późno, 

bo dopiero, gdy skończyła dwa 
lata.– Wcześniej nawet „mama” 
nie mówiła, tylko pokazywała 
interesujące ją rzeczy palcem. 
Trochę mnie to dziwiło, ale, jak 
zaczęła już mówić, to nie moż-
na było jej przerwać. Tak jest do 
dzisiaj, bardzo dużo mówi i opo-
wiada – śmieje się mama Nadii. 

Konkursy to jej żywioł

Dodatkową pasją dziewczynki 
– oprócz nauki, jak podkreśla – 
jest jazda konna i karate. W obu 
dyscyplinach startuje w zawo-
dach,  zajmując wysokie loka-
ty. Tak spędza swój wolny czas. 
Znajomi i rodzina śmieją się, że 
Nadia żyje od konkursu do kon-
kursu. Ciągle lubi się sprawdzać.

– Jak nie uczestniczy w tych 
szkolnych,  to  bierze  udział 
w sportowych. W zajęciach kara-
te tak szybko robiła postępy, że 
teraz chodzi do grupy z osobami 
powyżej 20. roku życia – opo-
wiada mama dziewczynki. 

Nadia przyznaje, że lubi  kon-
kursy i olimpiady. Rzadko czu-

je stres. - Mówię sobie, 
że muszę to zrobić jak 
najlepiej i koniec. Tak 

się mobilizuję. Poza 
tym, jak mam jakiś 

cel, to go realizuję – tłumaczy 
młoda poliglotka. 

Zauroczona Wrocławiem

Nadia we Wrocławiu mieszka od 
roku. Na pierwszą wycieczkę po 
stolicy Dolnego Śląska wzięła 
mapę, na której zaznaczyła kil-
kadziesiąt punktów, które razem 
z bliskimi planuje zwiedzić. Za-
liczyli już wszystkie. Wrocław, 
jak i jego mieszkańcy, od razu ją 
zachwycili. 

– Spotykam tu samych miłych 
ludzi. Wrocławianie są naprawdę 
uśmiechnięci i tolerancyjni. Poza 
tym podoba mi się architektu-
ra miasta, szczególnie Rynek 
oraz ogrody i parki – podkreśla 
Nadia.

XXVII Ogólnopolski Konkurs Kra-
somówczy wygrała  10-minutową 
mową pt. „Nie ma dwóch takich 
samych ogrodów” – przytaczając 
przykłady wrocławskich parków 
i ogrodów. 

Mimo młodego wieku, już ma pla-
ny na przyszłość.  Chce studiować 
prawo i zostać dyplomatką. 

Monika Dubec

Nastoletnia poliglotka chce zostać dyplomatką

TO
M

A
SZ

 H
O

ŁO
D

Nadia Polchaninova, jak każdy krasomówca, 
podczas wystąpień gestykuluje

ULUBIONE KSIĄŻKI NADII
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Modernizacja Panoramy 
Racławickiej rozpoczęta 
w sierpniu 2020 r. potrwa 
co prawda do września 
tego roku, jednak ekspo-
zycja dzieła Kossaka i Styki 
dostępna będzie dla zwie-
dzających już od 27 lipca. 
Ruszyła właśnie sprzedaż 
biletów. 

Po prawie rocznym remoncie 
znowu będzie można oglądać 
prawdziwą perłę polskiego ma-
larstwa. Panorama Racławicka 
autorstwa Wojciecha Kossaka 
i Jana Styki przedstawia bitwę pod 
Racławicami. Dzieło ma wymiary 
114 x 58 metrów i eksponowane 
jest w specjalnej rotundzie, która 
została wyremontowana.

– Zdaję sobie sprawę, że ludzie 
są stęsknieni i chcą zobaczyć 
miejsce, które jest wizytówką 
Wrocławia – mówi Piotr Oszcza-
nowski, dyrektor Muzeum Naro-
dowego we Wrocławiu.

Jeszcze atrakcyjniejsza 

Dotychczas prowadzone prace 
remontowe dotyczą zwiększenia 
bezpieczeństwa i dostępności.

– Zależało nam, aby podnieść do 
maksimum poziom zabezpie-

czenia przeciwpożarowego, ale 
również, aby w budynku nie było 
żadnych barier, stopni stwarza-
jących problemy z dotarciem dla 
zwiedzających – wyjaśnia dy-
rektor Oszczanowski. 

Ale Panorama Racławicka bę-
dzie też bardziej atrakcyjna dla 
zwiedzających. Zmodernizowa-
ne zostaną: hol, który będzie 
dostosowany dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych, sklep mu-
zealny oraz kasy biletowe. Roz-
budowano także narracje to-

warzyszące głównej ekspozycji. 
Dodanych zostanie kilka nowych 
ścieżek narracyjnych, aby moż-
na było wracać do Panoramy Ra-
cławickiej wielokrotnie – wśród 
nowości  jest  komentarz dla 
dzieci. Nowy charakter nadany 
zostanie także małej rotundzie 
(przestrzeni, która jest rodzajem 
komentarza do płótna) – poja-
wią się ekrany ciekłokrystalicz-
ne, na których obejrzymy mapy 
i przebieg bitwy pod Racławica-
mi, jej bohaterów, ich umundu-
rowanie.

Godziny otwarcia, ceny 
biletów

W czasie wakacji Panorama będzie 
czynna codziennie (z wyjątkiem 
poniedziałków) od 9.30 do 17.00, 
a w sobotę do 19.00. Ceny biletów 
do końca wakacji są promocyjne – 
normalny kosztuje 30 zł, ulgowy/
rodzinny 23 zł, specjalny 3 zł. Po 
wakacjach za bilet normalny za-
płacimy 50 zł, za ulgowy/rodzinny 
35 zł, a za specjalny 10 zł. 

Magdalena Talik

Kultura

Do 27 czerwca na kilku ulicach w centrum Wrocławia można jeszcze przeczytać dwa utwory poety. A wszystko z oka-
zji 100. rocznicy jego urodzin. Akcja towarzyszyła Międzynarodowemu Festiwalowi Poezji Silesius.

– Jesteśmy świadomi tego, że nie 
wszyscy przyjdą na spotkania po-
etyckie, ale chcemy, by ludzie mo-
gli natknąć się na poezję w różnych 
miejscach – wyjaśnia Katarzyna 
Janusik z Wrocławskiego Domu Li-
teratury. – Zwykle wybieraliśmy po 
jednym cytacie z wierszy nomino-
wanych do nagrody poetów.

Ten rok jest jednak inny, bo pa-
tronem i bohaterem wszystkich 
działań literackich jest Tadeusz 
Różewicz, którego 100. rocznicę 
urodzin miasto uroczyście świętu-
je. – W tym przypadku postanowi-
liśmy wybrać dwa dłuższe wiersze 
i je rozrzucić, tym samym zaprosić 
osoby, które natkną się na kawałek 
cytatu, aby poszukały reszty – wy-
jaśnia Janusik. – Każdy z fragmen-
tów działa osobno, bo to krótkie 
i mocne frazy, a kiedy złoży się je 
w całość, nabierają zupełnie nowe-
go znaczenia – tłumaczy.

Gdzie znajdziemy wiersze

Przed festiwalem na chodnikach 
wokół Rynku pojawiły się utwory 
„Kto jest poetą” i „Oczyszczenie”, 
które będą widoczne do 27 czerwca.  

Znajdziemy je:

 ◼ w Przejściu Garncarskim

 ◼ na placu Solnym

 ◼ na ulicy Świdnickiej

 ◼ na ulicy Kuźniczej

 ◼ przy placu Nankiera

 ◼ na ulicy Kazimierza Wielkiego 
(w okolicy Kina Nowe Hory-
zonty)

 ◼ na placu Nowy Targ

 ◼ na ulicy Oławskiej

Wiersze na przystankach

Utwory na chodnikach to niejedy-
na forma przypominania o poecie 
i dramaturgu, który przez blisko 50 
lat był związany z Wrocławiem. Do 
18 czerwca przeczytamy jego wier-
sze także na wybranych wiatach 
przystankowych. Po tym termi-
nie zostaną zdjęte. Powrócą bliżej 
rocznicy urodzin przypadającej 9 
października. – Wiaty przystanko-
we są fenomenalnym nośnikiem, 
który przyciąga uwagę osób, ma-
jących chwilę na szybką lekturę – 
zauważa Katarzyna Janusik. 

Magdalena Talik

Wiersze Różewicza na bruku pisane

Panorama Racławicka otwiera się 27.07

100 lat, 100 lat 
Muzeum Poczty
Muzeum Poczty i Telekomuni-
kacji we Wrocławiu jest jedyną 
w Polsce placówką muzealną 
gromadzącą i chroniącą zabyt-
ki stanowiące świadectwo dzia-
łalności poczty w naszym kra-
ju. W tym roku obchodzi swoje 
setne urodziny. Z okazji tego 
jubileuszu filateliści będą mogli 
zapoznać się z kolekcjonerskim 
znaczkiem, na którym widnieje 
medal V Ogólnopolskiej Wysta-
wy Filatelistycznej w Warsza-
wie z roku 1938. Projektantem 
znaczka jest Marzanna Dą-
browska. Premierę będzie miał 
także pamiątkowy banknot 
0 EURO. Takim wyjątkowym 
egzemplarzem poszczycić się 
mogą: Muzeum Papiernictwa 
w Dusznikach-Zdroju, Mu-
zeum Miedzi w Legnicy, Ko-
ściół Pokoju w Jaworze. Znaczek 
i banknot będzie można nabyć 
w muzeum (banknot od 26.06). 
Cena znaczka to 3,30 zł, a bank-
notu 20 zł.

 

Vertigo Summer 
Vibes Festival

To nowy letni festiwal muzycz-
ny, którego koncerty odbywają 
się we wrocławskich beach ba-
rach,  rozpoczynają się o 20.00 
i są bezpłatne:

 ◼ 18.06 Gaj Chillout Bar

 ◼ 19.06 Prosto z Mostu   
 Beach Bar

 ◼ 20.06 FoRest Bar

 ◼ 25.06 Przystanek Rondo

 ◼ 26.06 Marina Kleczków

 ◼ 27.06  Sztuka na Miejscu

Każdy z koncertów będzie uroz-
maicony o dodatkowe atrakcje 
powiązane z danym miejscem 
lub nawiązujące do koncertu.

Open Air  
Theatre Festival

C e n t r u m  K u l t u r y  A g o r a 
w weekend 19 i 20 czerwca za-
prasza na plenerowy festiwal 
teatralny. W programie: 19.06 
(sobota) o godz. 16.00 klau-
nada Blurb (Social Salto, Wę-
gry) na ul. Oławskiej; o godz. 
21.30 akrobatyczno-cyrkowe 
widowisko Exp(o)edice (Te-
atr V.O.S.A, Czechy) na Rynku; 
20.06 (niedziela) o godz. 21.30 
etniczny spektakl Carmen 
Funebre (Teatr Biuro Podró-
ży, Polska) na Rynku; o godz. 
20.00 familijne widowisko 
Younak (Younak Circus, Słowa-
cja) przed CK Agora, ul. Serbska 
5a. Na wszystkie wydarzenia 
wstęp wolny.

www.wroclaw.pl/rok-rozewicza
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Do Panoramy Racławickiej można już kupić bilet w specjalnej wakacyjnej cenie, pierwsze wizyty w lipcu
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Jeden z wierszy pojawił się koło Wrocławskiego Domu Literatury, 
który ze Stowarzyszeniem „Garaże Kultury” koordynuje projekt

www. mnwr.pl
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Dla obcokrajowca

Вроцлавська політехніка розпочала реєстрацію вступників. Можна вибрати з посеред 52 навчальних дисциплін. Чотири з них – 
нові, викладання ще чотирьох дисциплін вестиметься англійською мовою.

На перший курс цей виш може 
прийняти 7248 осіб. – Ми про-
понуємо також дисципліни на 
ІІ рівні акредитації (магістра-
тура), а також можливість ви-
бору дистанційного навчання. 
Т у т буде додаткова тисяча 
вільних місць, а вик ладан-
ня вестиметься головно анг-
лійською мовою – говорить 

Анетта Стипулковска, керів-
ник Відділу з питань набору 
студентів Вроцлавської полі-
техніки.

Набір триватиме до 7 липня

В с т у п н и к и  пови н н і  з ар е-
єст ру ватися за допомог ою 
електронної системи. Набір 

триватиме до 7 липня (цей 
термін не стосується осіб, які 
хочуть навчатися на факуль-
теті «Архітектура»). 20 липня 
почнеться другий набір. Для 
осіб, які переск ладатимуть 
випускні іспити на атестат 
зрілості, передбачений третій 
набір – він розпочнеться 6 ве-
ресня.

Реєстрація вступників у інших 
вишах

 Якщо йдеться про найбіль-
ші виші Вроцлава, реєстрацію 
вступників розпочали: Природ-
ничий університет та Економіч-
ний університет. Вроцлавський 
університет розпочав реєстра-
цію вступників 1 червня.

Європейський лідер у виробництві акумуляторних батарей для 
електромобілів шукає нових працівників. Фірма прийме на роботу 
досвідчених інженерів, а також пропонує роботу особам без 
професійного досвіду.

Усе це завдяки тому, що остан-
нім часом галузь виробництва 
електричних автомобілів швид-
ко розвивається. Якщо йдеться 
про автомобілі, зареєстровані 
у Європейському Союзі у 20019 
році, то лише 3% з них мало 
електропривод.

Динамічний розвиток галузі 
вплинув також на розвиток фір-
ми, що знаходиться під Вроцла-
вом. Минулого року – з приводу 
епідемії COVID-19, що виклика-
ла негативні наслідки серед ба-
гатьох роботодавців – фірма LG 
Energy Solution Wrocław не тіль-
ки утримала усі робочі місця, 
але навіть двічі збільшила число 
працівників. Зараз на підприєм-
стві, що належить до кампанії 
LG, працює понад 10 тис. осіб. 
Фірма увесь час шукає нових 
працівників.

Кампанія, що працює у місцевості 
Біскупіце Подгурне, шукає досвід-
чених інженерів, а також пропо-
нує роботу особам, які не мають 
професійного досвіду. Саме для 
них було утворено Академію LG.

Робота для випускників техні-
кумів та політехнік

Особи із досвідом у царині під-
тримки руху (автомеханіки), а 
також випускники технічних 
навчальних закладів (середніх та 
вищих) напевне зацікавляться 
посадою техніка підтримки руху. 
Саме ці працівники відповідають 
за ремонт та сервісне обслугову-
вання виробничих машин у та-
ких категоріях: механіка, елек-
трика, пневматика, автоматика.

Особи, яки мають вищу техніч-
ну освіту (навчалися на факуль-

тетах: автоматики, хіміічному, 
електрики, управління та ін-
женерії виробничих процесів) 
мають відмінний шанс профе-
сійного розвитку у галузі авто-
мобільної промисловості. Для 
інженера важливою інформа-
цією є те, що група LG постачає 
свою продукцію до 13 з-посеред 
20 найбільших виробників авто-

мобілів на світі. Фірма отрима-
ла рекордне число патентів, що 
пов’язані із виробництвом ба-
тарей EV. LG Energy Solution Вро-
цлав шукає інженерів з питань 
якості, виробництва, інновації 
виробничих процесів та інших 
спеціальностей.

Деталi на сайт www.lgensol.pl.

The jury of the Jan Nowak-Jeziorański Award decided that this year’s laureates will be Svetlana 
Tikhanovskaya, Maria Kalesnikava and Volha Kavalkova, who fight for democratic standards in 
Belarus. The official awards gala will take place on Friday 4th June on the anniversary of the first 
partly free election in 1989.

Svetlana Tikhanovskaya, Maria Ka-
lesnikava and Volha Kavalkova have 
joined forces for a purpose being as 
noble as in the case of the legendary 
Courier from Warsaw.

In the name of fight for human 
rights, the Belarusian female ac-
tivists undertook a difficult and 
highly risky task. Tikhanovskaya’s 
husband is in prison, and she, in-
timidated and under surveillance, 
is in exile. She stresses that she is 

not a professional politician, but, 
nevertheless, she tries to unite the 
nation around herself, to keep up 
the spirit of protest in it and to fight 
for justice and democratic values. 
At the same time, she intends to 
respect the procedures and persist 
until the moment when the new le-
ader of Belarus is elected in accor-
dance with Western standards.

Poland is very close to this year’s 
laureates. They refer to Eastern 

European experience in fighting 
for human rights. They talk abo-
ut the Solidarity and the achie-
vements of the Polish democratic 
opposition. Finally, they refer to 
the experience of the difficult and 
“bumpy” route of transformation.

‘This is very symbolic that when 
the whole world is looking at tro-
ubling events in Belarus, the wo-
men who fight for the indepen-
dence of their homeland become 

laureates of this year’s Jan No-
wak-Jeziorański Award,’ stresses 
Jacek Sutryk, Mayor of Wroclaw 
Granted since 2004, the Jan No-
wak-Jeziorański Award was esta-

blished by Jan Nowak-Jeziorański, 
the City of Wroclaw, the College of 
Eastern Europe, the University of 
Wroclaw and the Ossoliński Na-
tional Institute.

Вроцлавська політехніка: триває 
реєстрація вступників

+LG Energy Solution Вроцлав шукає 
нових працівників. Утворено 
Академію LG

Jan Nowak-Jeziorański Award 2021 goes to 
Tikhanovskaya, Kalesnikava and Kavalkova

«Іншість» в кінотеатрi Kino Nowe 
Horyzonty

18 червня в 18:30 стрiчка «Ін-
шість», яка не повинна асо-
ціюватися зі страхом. Зіад, 
Валентина, Рінку та Грегор до-
водять це у фільмі «Поза власні 
кордони». Кожен з них, зміню-
ючи себе, будує місцеве сус-
пільство, руйнує бар’єри від-
чуження та виявляє особисту 
незалежність. Вроцлав, місце, 
яке вони сьогодні називають 
домом, як п’ятий персонаж на 
екрані, є їхнім другом і ворогом 
одночасно.

Кориснi 
адреси, якi 
варто знати 
у Вроцлавi

Установи:
Почесне Консульство України 
у Вроцлаві:

вул. Jedności Narodowej 89, 
понеділок, середа, п’ятниця, графік 
роботи: 9.00-14.00 год. 
info@konsulat-ukraina.wroclaw.pl

Уповноважена мера Вроцлава 
з питань жителів українського 
походження: 
pelnomocnikua@um.wroc.pl

Oрганізації/ 
iнформація:
Фундація Україна: fundacjaukraina.eu

Wielokultury Wrocław 
www.wielokultury.wroclaw.pl

Інститут з питань прав мігрантів у 
Вроцлаві 
www.instytutpm.eu, 
консультації 510 011 846

Infolink – iнформаційний пункт для 
іноземців 
71 77 24 950 
infolink@wcrs.wroclaw.pl
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#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

Przemysław Płacheta to jedyny piłkarz reprezentacji Polski na Euro 2020, który grał w Śląsku Wrocław. Skrzydłowy może 
napisać kolejną wrocławską historię na dużym turnieju. Do tej pory w kadrze grało 28 piłkarzy, którzy byli jednocześnie za-
wodnikami WKS-u.

Polska w grupie E Mistrzostw Eu-
ropy, poza Słowacją (1:2), zagra 
jeszcze z Hiszpanią (19 czerw-
ca o godz. 21.00) i Szwecją (23 
czerwca o godz. 18.00). – Gra dla 
reprezentacji kraju daje ogromną 
satysfakcję. A szczególnie na du-
żym turnieju. W Śląsku muszą być 
zadowoleni z Płachety, który wybił 
się we Wrocławiu – mówi Ryszard 
Tarasiewicz, który w kadrze Polski 
zagrał 58 meczów, z czego 42 bę-
dąc zawodnikiem Śląska Wrocław.

Płacheta na Euro

Płacheta trafił do Śląska w 2019 r. 
z Podbeskidzia Bielsko-Biała. We 
Wrocławiu zagrał dobry sezon (8 
goli i 5 asyst) i już po roku przeniósł 
się do Norwich City za rekordową 
dla WKS-u kwotę 3 mln euro. Teraz 
pomocnik bierze udział w najważ-
niejszej sportowej imprezie w swojej 
karierze.

– I nigdy nie ma pewności, czy znów 
na takiej imprezie się zagra. Płacheta 
ma 23 lata i to oznacza, że ma przed 
sobą 10 lat gry na najwyższym po-
ziomie. Duże turnieje nie są jednak 
rozgrywane co roku, trzeba na mi-
strzostwa awansować, następnie 
zostać wybranym przez selekcjone-
ra i uniknąć kontuzji. Mistrzostwa 
mogą uciekać – dodaje Tarasiewicz, 
który na wielkim turnieju wystąpił 
raz w meczu 1/8 finału mistrzostw 
świata 1986 w Meksyku przeciwko 
Brazylii. Polska przegrała 0:4 i od-
padła z turnieju.

Wielkie wspomnienia

Do tej pory w reprezentacji Polski 
grało 28 piłkarzy, którzy jedno-
cześnie byli zawodnikami Śląska 
Wrocław.

W historii reprezentacji Polski za-
pisało się dotychczas 28 piłkarzy 
Śląska Wrocław. Płachety do tej li-
sty zaliczyć nie można, bo jest już 
zawodnikiem Norwich.

– Po raz pierwszy piłkarze naszego 
klubu wystąpili w kadrze 3 grudnia 
1966 roku. W drugiej połowie wy-
jazdowego spotkania z Izraelem na 
boisku pojawili się bramkarz Klaus 
Masseli i pomocnik Hubert Skow-
ronek. To były ich jedyne mecze 
w reprezentacji – opowiada Tomasz 
Szozda, rzecznik prasowy Śląska. 

Najwięcej meczów dla Polski, będąc 
piłkarzem Śląska, zagrał Włady-
sław Żmuda (51), Tarasiewicz (42), 
Waldemar Prusik (41), Paweł Król 
(22) i Janusz Sybis (18). Ten ostatni 
strzelił gola legendarnemu włoskie-
mu bramkarzowi Dino Zoffowi. 

– Mecz z Włochami pamiętam do 
dziś. Każdy przypomina mi tego 
gola. Zresztą było o to łatwiej gra-
jąc z takimi sławami, jak Grzegorz 
Lato czy Andrzej Szarmach. To był 
zaszczyt i motywacja do większej 
pracy. To samo będzie miał Pła-
cheta – podkreśla Janusz Sybis, fi-
ligranowy napastnik i jeden z naj-
lepszych piłkarzy Śląska w historii.

W ostatnich latach w kadrze grali 
m.in. Piotr Celeban, Waldemar So-
bota i Sebastian Mila. Ten ostatni 
strzelił gola na 2:0 z Niemcami, za-

pisując się w historii polskiej piłki. 
Czy tak samo będzie z Płachetą? 

Piotr Bera

Sport

To już oficjalna wiadomość – cykl FIM Speedway Grand Prix ponownie zagości w stolicy Dolnego Śląska i to dwa dni z rzędu. Do 
wcześniej ogłoszonego turnieju zaplanowanego na 31 lipca dołącza druga runda, która zostanie rozegrana dzień wcześniej.

Kiedy w minionym roku przygo-
towywano się do tegorocznych 
zmagań w ramach Grand Prix, 
chyba nikt nie wierzył, że pande-
mia koronawirusa aż tak namie-
sza w kalendarzu najważniejszego 
żużlowego cyklu. Z terminarza In-
dywidualnych Mistrzostw Świata 
wypadły już cztery turnieje - w Te-
renzano (24 kwietnia), w Teterow 
(22 maja), a także w Cardiff, gdzie 
zawodnicy mieli rywalizować 17 
lipca. Kilka dni temu oficjalnie 
potwierdzono również rezygnację 
z rozegrania turnieju na Stadionie 
Narodowym w Warszawie, gdzie 
nadal działa szpital tymczasowy.

Władze BSI robią jednak wszystko, 
by kibicom czarnego sportu do-
starczyć niezapomnianych emocji, 
stąd decyzja o podwójnym turnieju 
w Pradze (16-17 lipca), a także we 
Wrocławiu, gdzie żużlowcy będą ry-
walizować na Stadionie Olimpijskim 
30 i 31 lipca.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni na-
szym partnerom z Wrocławia za to, 
że ponownie zgodzili się gościć dwie 
rundy cyklu – mówi oficjalnemu 
portalowi Betard Sparty Wrocław 
Paul Bellamy, dyrektor zarządza-
jący w BSI i dodaje: – Po sukcesie 

podwójnego turnieju w 2020, wie-
dzieliśmy, że wrocławski klub będzie 
idealnym partnerem, by ponownie 
gościć dwudniowe wydarzenie.

Bez dwóch zdań dwie rundy 
Grand Prix we Wrocławiu to nie 

tylko bardzo dobra wiadomość 
dla kibiców, którzy ze względu 
na poluzowanie obostrzeń będą 
mogli na trybunach dopingować 
swoich idoli, ale także znako-
mita informacja dla wrocław-
skich żużlowców.  Przypomnij-
my, w zeszłym roku w pierwszej 
rundzie GP rozgrywanej w sto-
licy Dolnego Śląska triumfował 
Artiom Łaguta – nowy nabytek 
Betard Sparty Wrocław, drugi 
był Maciej Janowski, a czwar-
ty Tai Woffinden. Dzień później 
zwycięstwo przypadło Maciejowi 
Janowskiemu, który - wygrywa-
jąc swój 7. turniej GP w życiu - 
dojechał do mety przed Woffin-
denem.

Nie mielibyśmy nic przeciwko, 
by i tym razem to wrocławianie 
wiedli prym w zmaganiach na 
Stadionie Olimpijskim. 

Patryk Załęczny
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#VolleyWrocław wzmacnia się 
przed kolejnym sezonem walki 
o mistrzostwo Polski. Do bia-
ło-zielonego zespołu dołączyła 
Anna Kaczmar. Rozgrywająca 
to aktualna wicemistrzyni Pol-
ski, jednak to nie jest jej jedyne 
osiągnięcie. Doświadczona siat-
karka ma na swoim koncie kilka 
tytułów oraz indywidualnych 
nagród. Teraz wraz z Adrianną 
Szady będzie kierowała grą wro-
cławskiej drużyny.

Koszykarze Exact Systems 
Śląsk Wrocław zostali wicemi-
strzami Polski do lat 15. Nieste-
ty, w wielkim finale Wojskowi 
musieli uznać wyższość GAK 
Gdyni, przegrywając w wal-
ce o złoto 57:67. Do pierwszej 
piątki turnieju został wybrany 
Bartosz Ptak, zawodnik Śląska, 
a najlepszym podkoszowym 
turnieju finałowego został inny 
koszykarz wrocławskiej ekipy, 
Kacper Ambroziak.

W rozegranym w Jeleniej Gó-
rze finałowym meczu rozgry-
wek Dolnośląskiego Pucharu 
Polski, Ślęza Wrocław wygrała 
z miejscowymi Karkonoszami 
3:0. To już drugie z rzędu zwy-
cięstwo w tych rozgrywkach 
podopiecznych Grzegorza Ko-
walskiego!

Tydzień w skrócieZ WKS-u Śląsk do kadry narodowej

Żużlowe Grand Prix we Wrocławiu

piłka nożna

III liga: 19.06, godz. 15.00
Gwarek Tarnowskie Góry 
– Ślęza Wrocław

futbol amerykański

European League of Football: 
19.06, godz. 18.00, 
Panthers Wrocław 
– Cologne Centurions 
(Stadion Olimpijski). 
Bilety w cenie 11-17 zł do 
nabycia na ticketmaster.pl. 
Transmisja na portalu ran.de oraz 
w ligowym serwisie streamingo-
wym – informacje na www.pan-
therswroclaw.com.

lacrosse

Polska Liga Lacrosse: 
19.06, godz. 14.00, finał 
Kosynierzy Wrocław 
– AZS Legion Katowice 
(Stadion AWF Wrocław). 
Cena biletu 30 zł zawiera także 
mecze o 5. i 3. miejsce. Transmisja 
na Youtube LAX Tv.

softball

Polska Liga Softballu
19 - 20.06. Sobota: godz. 11.30
Panthers Wrocław 
– Stal Kutno
godz. 16.30 
Warsaw Diamonds 
– Panthers Wrocław
Niedziela: godz. 10.00 i 15.00
Panthers Wrocław 
– Gepardy Żory 
(Stan Musiał Field przy Stadionie 
Olimpijskim). Wstęp wolny.

WYDARZENIA 
SPORTOWE

Wrocławscy żużlowcy wygrywali w ub.r. na Stadionie Olimpijskim

K
R

YS
TY

N
A

 P
Ą

C
ZK

O
W

SK
A

 /
 S

LA
SK

W
R

O
C

LA
W

.P
L

Waldemar Sobota strzelił w biało-czerwonych barwach cztery 
gole – trzy z nich będąc piłkarzem Śląska

Grali w Śląsku Wrocław i reprezentacji Polski
Liczba meczów i bramek dotyczy tylko okresu, w którym dany piłkarz był 
graczem Śląska Wrocław:

1. Klaus Masseli (1/0)
2. Hubert Skowronek (1/0)
3. Lesław Ćmikiewicz (3/0)
4. Zygmunt Kalinowski (4/0)
5. Józef Kwiatkowski (7/1)
6. Zygmunt Garłowski (3/0)
7. Władysław Żmuda (51/1)
8. Tadeusz Pawłowski (5/0)
9. Janusz Sybis (18/2)
10. Jan Erlich (2/0)
11. Roman Faber (2/1)
12. Zdzisław Kostrzewa (2/0)
13. Mirosław Pękala (5/1)
14. Paweł Król (22/3)

15. Roman Wójcicki (2/0)
16. Waldemar Prusik (41/5) (C)
17. Ryszard Tarasiewicz (42/7)
18. Andrzej Rudy (6/1)
19. Dariusz Marciniak (5/1)
20. Modest Boguszewski (2/0)
21. Roman Szewczyk (3/0)
22. Janusz Góra (11/0)
23. Adam Matysek (11/0)
24. Piotr Celeban (5/0)
25. Antoni Łukasiewicz (2/0)
26. Janusz Gancarczyk (1/0)
27. Sebastian Mila (6/2)
28. Waldemar Sobota (6/3)

ŚLĄSK W REPREZENTACJI
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Krzyżówka

Wydrukowano na papierze ekologicznym

Zobacz, jak w  prosty sposób zdobyć ciekawe nagrody 
i wiedzę o swoim mieście. Od wygranej dzielą cię tylko trzy 
kroki i... odrobina szczęścia.

1. Przeczytaj biuletyn

Najszybciej rozwiążą krzyżówkę 
ci, którzy przeczytają biuletyn, bo 
wiele odpowiedzi kryje się w na-
szych artykułach. Hasło, które jest 
rozwiązaniem krzyżówki, nawią-
zuje do tematu numeru prezento-
wanego we wkładce.

2. Rozwiąż i wyślij hasło

Aby wygrać jedną z trzech nagród, 
wystarczy wysłać hasło z krzy-
żówki SMS-em pod numer 664 
072 606 (koszt jednego SMS-a wg 
taryfy operatora). W treści należy 
wpisać numer biuletynu i po krop-
ce prawidłową odpowiedź. W tym 
numerze będzie to „41.HASŁO” 
(słowo „HASŁO” należy zastąpić 
rozwiązaniem krzyżówki). Na od-
powiedzi czekamy do 24 czerwca 
br. do godz. 20.00.

Trzech zwycięzców wyłonimy 
zgodnie z regulaminem spośród 
autorów prawidłowych odpowie-
dzi najpóźniej do 1 lipca br. i skon-
taktujemy się z nimi w ciągu trzech 
dni roboczych z numeru telefonu 
71 776 71 00. Regulamin konkur-
su na www.wroclaw.pl/biule-
tyn/#konkurs.

3. Wygraj gadżety

W  tym wydaniu do zdobycia 
w konkursie są: bluza i czapecz-
ka z herbem Wrocławia oraz gra 
planszowa „Tropem wrocław-
skich krasnali”.

W numerze 39 nagrody z okazji 
Dnia Dziecka - worek z krasnalem, 
krasanlową grę Monopoly i ma-
skotkę ośmiernicę z Hydropolis 
wygrały panie: Marta, Magdalena, 
Anna. Gratulujemy!

Rozwiąż Wrocławską Krzyżówkę 
i wygraj fantastyczne nagrody!

KRZYŻÓWKA NUMERU 41

Wrocławski
Niezbędnik
Telefony alarmowe, 
infolinie we Wrocławiu

Numer ratunkowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Straż Miejska: 986

Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego WOPR (nr ratunkowy nad wodą): 
601 100 100

Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go: 71 770 22 22

Bezpośrednie zagrożenie 
zdrowia i życia

(bezpłatne, czynne całą dobę)

Pogotowie energetyczne: 991 

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie ciepłownicze: 993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 
994

Telefony awaryjne

Centrum Informacji Turystycznej: 
71 344 31 11 (pn.-pt. 9.00-19.00)

Punkt Informacji  
dla Obcokrajowców: 71 772 49 50  
(pn.-pt. 9.00-16.00)

Wsparcie osób z niepełnosprawno-
ściami: 71 777 89 61 (Biuro Wrocław 

Bez Barier, pn.-pt. 7.45-15.45)

Infolinia Urzędu Miejskiego 
Wrocławia: 71 777 77 77  
(pn.-pt. 8.00-18.00)

Infolinie

Zgłoś dym ze spalania odpadów: 
986 (całodobowo) lub 71 310 06 46 
(pn.-pt. 7.00-14.00)

Zgłoś chore lub ranne dzikie zwie-
rzę: 71 770 22 22 (całodobowo) lub 
71 799 67 00 (pn.-pt. 7.45-15.45)

Zgłoś bezpańskiego psa lub kota: 
986 (całodobowo) lub 71 362 56 74 
(pn., śr., czw., pt 9.00-16.30, wt. 9.00-18.30, 

sb., nd. 9.00-15.00)

Zgłoś awarię do ZDiUM: 
71 376 00 22 , 19501 (całodobowo) 

Centrum Obsługi Klienta MPWiK:  
71 34 09 655 (pn.-pt. 8.00-15.00,  

śr. 8.00-17.00)

Biuro Obsługi Pasażera MPK: 
71 321 72 70/71 (pn.-pt. 7.00-21.00)

Miejskie Biuro Rzeczy Znalezionych: 
71 376 08 96 (pn.-pt. 8.00-14.00,  

śr. 8.30-16.00)

Miejski Rzecznik Konsumentów: 
71 777 79 02 (pn.-pt. 7.45-15.45)

Taxi Senior:  
794 123 124

Telefon Zaufania MOPS: 
512 198 939

Ważne telefony 
– pozostałe

Wydrukowano na papierze ekologicznym
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www.wroclaw.pl, 
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Napisz do nas!
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Wygraj!
1.

2.

3.

4.

5. 

6.

7.

8.

9. 

10. 

11.

12. 

13.

14.

1. Imię czeskiego księcia, 
założyciela Wrocławia.

2. Jedna z rzek płynących przez 
Wrocław, wpływa do Odry 
poniżej miasta.

3. Można nimi pływać po Odrze, 
cumują w Zatoce Gondoli. 

4. Wrocławski klub sportowy 
o profilu pływackim. 

5. Przystań turystyczna na Odrze. 

6. Rozciągają się nad Odrą, lubią 
je spacerowicze.

7. Wodna pozostałość 
wrocławskich umocnień 
i systemu obronnego (fosa) 

8. Światowej sławy polska 
rzeźbiarka, której  dzieło 
„Ptaki” prezentowane jest  nad 
Odrą.

9. …. Tumski, inaczej Wyspa 
Katedralna.

10. Inna nazwa kanału 
powodziowego we Wrocławiu.

11. Wrocławski most znajdujący 
się w bliskim sąsiedztwie 
Muzeum Narodowego i Urzędu 
Wojewódzkiego. 

12. Jedna z wrocławskich 
wysp, kojarzona z życiem 
studenckim. 

13. Wrocławska hala, w której 
można kupić warzywa, owoce 
i kwiaty.

14. Jeden z wrocławskich 
parków, znajduje się w nim 
multimedialna fontanna. 


